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Αθήνα, 24.3.2021 
Α.Π.:  ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1685 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών 
Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ια και Ιγ της Παρέμβασης ΙI 
«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης 
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας  

Έχοντας υπόψη:  

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

3. 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), όπως ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119 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. 63/2020(Α ́ 156 05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών». 

7. Την Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  
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8. Την υπ’ αριθ. 48/1.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο 
Δήμα» (Β΄3100).  

9. Την υπ’ αριθ. 80327/1.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».  

10. Τον Ν. 4635/30.10.2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αριθ. 123476/4.12.2019 (B’4452) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «με 
εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

12. Το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 3/05.01.2021 (Α΄3) Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το οποίο η 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137) 
μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η αντίστοιχη θέση Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. 

13. 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.  

14. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

15. Την με αρ. 123511/ΕΥΘΥ 880/10.11.2017 (Β’ 3992) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)» του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 
16940/3.4.2020 (Β ΄1137) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύει. 

16. Την με Α.Π. 5640 /1178 Α1/07.10.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Β 3425) με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ως 
Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Την με Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (α/α ΟΠΣ 2076 και κωδικό 009ΚΕ) με θέμα: Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών 
Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3628/12.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 
Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΔΟΚ46ΜΤΛΠ-Μ1Λ). 
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19.  Την με Α.Π ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ 928/15.03.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και 
Τεχνολογίας, με θέμα: ‘Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΣ-5ΔΥ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Την με ΑΠ. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 5194/04.11.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, με θέμα: Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 
ΩΓ8Ε46ΜΤΛΡ-ΘΒ2). 

21. Τις κατατεθείσες ηλεκτρονικές ενστάσεις που ασκήθηκαν κατά της Απόφασης Απόρριψης Α.Π. 
ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 5194/04.11.2020 (σημείο 20 ανωτέρω) και ειδικότερα του Παραρτήματος Ια (λόγω 
μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες 
κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας) και του Παραρτήματος Ιγ (λόγω εξάντλησης της 
συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης IΙ) για τα έργα με κωδικούς: Τ2ΕΔΚ-
00021, Τ2ΕΔΚ-00042, Τ2ΕΔΚ-00083, Τ2ΕΔΚ-00133, Τ2ΕΔΚ-00136, Τ2ΕΔΚ-00150, Τ2ΕΔΚ-00152, 
Τ2ΕΔΚ-00159, Τ2ΕΔΚ-00165, Τ2ΕΔΚ-00183, Τ2ΕΔΚ-00231, Τ2ΕΔΚ-00240, Τ2ΕΔΚ-00287, Τ2ΕΔΚ-
00301, Τ2ΕΔΚ-00340, Τ2ΕΔΚ-00352, Τ2ΕΔΚ-00353, Τ2ΕΔΚ-00355, Τ2ΕΔΚ-00377, Τ2ΕΔΚ-00384, 
Τ2ΕΔΚ-00392, Τ2ΕΔΚ-00421, Τ2ΕΔΚ-00434, Τ2ΕΔΚ-00482, Τ2ΕΔΚ-00493, Τ2ΕΔΚ-00495, Τ2ΕΔΚ-
00503, Τ2ΕΔΚ-00512, Τ2ΕΔΚ-00514, Τ2ΕΔΚ-00524, Τ2ΕΔΚ-00533, Τ2ΕΔΚ-00547, Τ2ΕΔΚ-00564, 
Τ2ΕΔΚ-00592, Τ2ΕΔΚ-00594, Τ2ΕΔΚ-00609, Τ2ΕΔΚ-00610, Τ2ΕΔΚ-00615, Τ2ΕΔΚ-00621, Τ2ΕΔΚ-
00636, Τ2ΕΔΚ-00639, Τ2ΕΔΚ-00643, Τ2ΕΔΚ-00645, Τ2ΕΔΚ-00658, Τ2ΕΔΚ-00674, Τ2ΕΔΚ-00730, 
Τ2ΕΔΚ-00736, Τ2ΕΔΚ-00749, Τ2ΕΔΚ-00763, Τ2ΕΔΚ-00785, Τ2ΕΔΚ-00788, Τ2ΕΔΚ-00797, Τ2ΕΔΚ-
00805, Τ2ΕΔΚ-00826, Τ2ΕΔΚ-00827, Τ2ΕΔΚ-00835, Τ2ΕΔΚ-00839, Τ2ΕΔΚ-00842, Τ2ΕΔΚ-00853, 
Τ2ΕΔΚ-00856, Τ2ΕΔΚ-00858, Τ2ΕΔΚ-00865, Τ2ΕΔΚ-00879, Τ2ΕΔΚ-00884, Τ2ΕΔΚ-00888, Τ2ΕΔΚ-
00892, Τ2ΕΔΚ-00893, Τ2ΕΔΚ-00899, Τ2ΕΔΚ-00900, Τ2ΕΔΚ-00936, Τ2ΕΔΚ-00938, Τ2ΕΔΚ-00948, 
Τ2ΕΔΚ-00949, Τ2ΕΔΚ-00950, Τ2ΕΔΚ-00979, Τ2ΕΔΚ-00985, Τ2ΕΔΚ-00992, Τ2ΕΔΚ-01000, Τ2ΕΔΚ-
01006, Τ2ΕΔΚ-01018, Τ2ΕΔΚ-01033, Τ2ΕΔΚ-01037, Τ2ΕΔΚ-01038, Τ2ΕΔΚ-01059, Τ2ΕΔΚ-01067, 
Τ2ΕΔΚ-01073, Τ2ΕΔΚ-01087, Τ2ΕΔΚ-01097, Τ2ΕΔΚ-01099, Τ2ΕΔΚ-01105, Τ2ΕΔΚ-01117, Τ2ΕΔΚ-
01118, Τ2ΕΔΚ-01121, Τ2ΕΔΚ-01126, Τ2ΕΔΚ-01131, Τ2ΕΔΚ-01133, Τ2ΕΔΚ-01136, Τ2ΕΔΚ-01144, 
Τ2ΕΔΚ-01154, Τ2ΕΔΚ-01158, Τ2ΕΔΚ-01161, Τ2ΕΔΚ-01189, Τ2ΕΔΚ-01194, Τ2ΕΔΚ-01209, Τ2ΕΔΚ-
01228, Τ2ΕΔΚ-01231, Τ2ΕΔΚ-01239, Τ2ΕΔΚ-01249, Τ2ΕΔΚ-01261, Τ2ΕΔΚ-01278, Τ2ΕΔΚ-01285, 
Τ2ΕΔΚ-01291, Τ2ΕΔΚ-01306, Τ2ΕΔΚ-01308, Τ2ΕΔΚ-01313, Τ2ΕΔΚ-01319, Τ2ΕΔΚ-01338, Τ2ΕΔΚ-
01340, Τ2ΕΔΚ-01345, Τ2ΕΔΚ-01350, Τ2ΕΔΚ-01351, Τ2ΕΔΚ-01353, Τ2ΕΔΚ-01359, Τ2ΕΔΚ-01368, 
Τ2ΕΔΚ-01378, Τ2ΕΔΚ-01380, Τ2ΕΔΚ-01385, Τ2ΕΔΚ-01391, Τ2ΕΔΚ-01394, Τ2ΕΔΚ-01398, Τ2ΕΔΚ-
01409, Τ2ΕΔΚ-01428, Τ2ΕΔΚ-01462, Τ2ΕΔΚ-01464, Τ2ΕΔΚ-01483, Τ2ΕΔΚ-01485, Τ2ΕΔΚ-01490, 
Τ2ΕΔΚ-01493, Τ2ΕΔΚ-01511, Τ2ΕΔΚ-01515, Τ2ΕΔΚ-01526, Τ2ΕΔΚ-01532, Τ2ΕΔΚ-01536, Τ2ΕΔΚ-
01551, Τ2ΕΔΚ-01555, Τ2ΕΔΚ-01574, Τ2ΕΔΚ-01579, Τ2ΕΔΚ-01589, Τ2ΕΔΚ-01623, Τ2ΕΔΚ-01627, 
Τ2ΕΔΚ-01628, Τ2ΕΔΚ-01636, Τ2ΕΔΚ-01641, Τ2ΕΔΚ-01657, Τ2ΕΔΚ-01658, Τ2ΕΔΚ-01668, Τ2ΕΔΚ-
01683, Τ2ΕΔΚ-01684, Τ2ΕΔΚ-01690, Τ2ΕΔΚ-01695, Τ2ΕΔΚ-01704, Τ2ΕΔΚ-01727, Τ2ΕΔΚ-01736, 
Τ2ΕΔΚ-01738, Τ2ΕΔΚ-01745, Τ2ΕΔΚ-01746, Τ2ΕΔΚ-01750, Τ2ΕΔΚ-01755, Τ2ΕΔΚ-01760, Τ2ΕΔΚ-
01770, Τ2ΕΔΚ-01778, Τ2ΕΔΚ-01779, Τ2ΕΔΚ-01786, Τ2ΕΔΚ-01796, Τ2ΕΔΚ-01807, Τ2ΕΔΚ-01808, 
Τ2ΕΔΚ-01810, Τ2ΕΔΚ-01816, Τ2ΕΔΚ-01817, Τ2ΕΔΚ-01827, Τ2ΕΔΚ-01831, Τ2ΕΔΚ-01842, Τ2ΕΔΚ-
01843, Τ2ΕΔΚ-01844, Τ2ΕΔΚ-01861, Τ2ΕΔΚ-01869, Τ2ΕΔΚ-01880, Τ2ΕΔΚ-01891, Τ2ΕΔΚ-01894, 
Τ2ΕΔΚ-01899, Τ2ΕΔΚ-01900, Τ2ΕΔΚ-01918, Τ2ΕΔΚ-01919, Τ2ΕΔΚ-01920, Τ2ΕΔΚ-01921, Τ2ΕΔΚ-
01922, Τ2ΕΔΚ-01924, Τ2ΕΔΚ-01928, Τ2ΕΔΚ-01938, Τ2ΕΔΚ-01940, Τ2ΕΔΚ-01955, Τ2ΕΔΚ-01958, 
Τ2ΕΔΚ-01963, Τ2ΕΔΚ-01964, Τ2ΕΔΚ-01968, Τ2ΕΔΚ-01969, Τ2ΕΔΚ-01977, Τ2ΕΔΚ-02001, Τ2ΕΔΚ-
02004, Τ2ΕΔΚ-02020, Τ2ΕΔΚ-02027, Τ2ΕΔΚ-02031, Τ2ΕΔΚ-02037, Τ2ΕΔΚ-02052, Τ2ΕΔΚ-02053, 
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Τ2ΕΔΚ-02054, Τ2ΕΔΚ-02062, Τ2ΕΔΚ-02063, Τ2ΕΔΚ-02080, Τ2ΕΔΚ-02089, Τ2ΕΔΚ-02095, Τ2ΕΔΚ-
02097, Τ2ΕΔΚ-02099, Τ2ΕΔΚ-02101, Τ2ΕΔΚ-02114, Τ2ΕΔΚ-02122, Τ2ΕΔΚ-02132, Τ2ΕΔΚ-02133, 
Τ2ΕΔΚ-02135, Τ2ΕΔΚ-02136, Τ2ΕΔΚ-02141, Τ2ΕΔΚ-02143, Τ2ΕΔΚ-02162, Τ2ΕΔΚ-02163, Τ2ΕΔΚ-
02164, Τ2ΕΔΚ-02167, Τ2ΕΔΚ-02172, Τ2ΕΔΚ-02173, Τ2ΕΔΚ-02178, Τ2ΕΔΚ-02179, Τ2ΕΔΚ-02180, 
Τ2ΕΔΚ-02188, Τ2ΕΔΚ-02190, Τ2ΕΔΚ-02191, Τ2ΕΔΚ-02193, Τ2ΕΔΚ-02203, Τ2ΕΔΚ-02204, Τ2ΕΔΚ-
02206, Τ2ΕΔΚ-02208, Τ2ΕΔΚ-02214, Τ2ΕΔΚ-02227, Τ2ΕΔΚ-02229, Τ2ΕΔΚ-02230, Τ2ΕΔΚ-02233, 
Τ2ΕΔΚ-02239, Τ2ΕΔΚ-02240, Τ2ΕΔΚ-02243, Τ2ΕΔΚ-02245, Τ2ΕΔΚ-02252, Τ2ΕΔΚ-02257, Τ2ΕΔΚ-
02258, Τ2ΕΔΚ-02260, Τ2ΕΔΚ-02262, Τ2ΕΔΚ-02292, Τ2ΕΔΚ-02315, Τ2ΕΔΚ-02316, Τ2ΕΔΚ-02321, 
Τ2ΕΔΚ-02333, Τ2ΕΔΚ-02349, Τ2ΕΔΚ-02350, Τ2ΕΔΚ-02364, Τ2ΕΔΚ-02376, Τ2ΕΔΚ-02385, Τ2ΕΔΚ-
02391, Τ2ΕΔΚ-02395, Τ2ΕΔΚ-02403, Τ2ΕΔΚ-02404, Τ2ΕΔΚ-02405, Τ2ΕΔΚ-02406, Τ2ΕΔΚ-02416, 
Τ2ΕΔΚ-02420, Τ2ΕΔΚ-02429, Τ2ΕΔΚ-02431, Τ2ΕΔΚ-02435, Τ2ΕΔΚ-02440, Τ2ΕΔΚ-02441, Τ2ΕΔΚ-
02451, Τ2ΕΔΚ-02452, Τ2ΕΔΚ-02463, Τ2ΕΔΚ-02474, Τ2ΕΔΚ-02477, Τ2ΕΔΚ-02487, Τ2ΕΔΚ-02491, 
Τ2ΕΔΚ-02494, Τ2ΕΔΚ-02515, Τ2ΕΔΚ-02520, Τ2ΕΔΚ-02521, Τ2ΕΔΚ-02522, Τ2ΕΔΚ-02529, Τ2ΕΔΚ-
02541, Τ2ΕΔΚ-02542, Τ2ΕΔΚ-02543, Τ2ΕΔΚ-02569, Τ2ΕΔΚ-02582, Τ2ΕΔΚ-02596, Τ2ΕΔΚ-02604, 
Τ2ΕΔΚ-02609, Τ2ΕΔΚ-02611, Τ2ΕΔΚ-02613, Τ2ΕΔΚ-02628, Τ2ΕΔΚ-02644, Τ2ΕΔΚ-02651, Τ2ΕΔΚ-
02654, Τ2ΕΔΚ-02661, Τ2ΕΔΚ-02663, Τ2ΕΔΚ-02685, Τ2ΕΔΚ-02689, Τ2ΕΔΚ-02691, Τ2ΕΔΚ-02696, 
Τ2ΕΔΚ-02697, Τ2ΕΔΚ-02703, Τ2ΕΔΚ-02708, Τ2ΕΔΚ-02709, Τ2ΕΔΚ-02710, Τ2ΕΔΚ-02713, Τ2ΕΔΚ-
02716, Τ2ΕΔΚ-02717, Τ2ΕΔΚ-02719, Τ2ΕΔΚ-02727, Τ2ΕΔΚ-02733, Τ2ΕΔΚ-02741, Τ2ΕΔΚ-02742, 
Τ2ΕΔΚ-02748, Τ2ΕΔΚ-02759, Τ2ΕΔΚ-02765, Τ2ΕΔΚ-02766, Τ2ΕΔΚ-02778, Τ2ΕΔΚ-02779, Τ2ΕΔΚ-
02790, Τ2ΕΔΚ-02795, Τ2ΕΔΚ-02796, Τ2ΕΔΚ-02797, Τ2ΕΔΚ-02813, Τ2ΕΔΚ-02822, Τ2ΕΔΚ-02823, 
Τ2ΕΔΚ-02828, Τ2ΕΔΚ-02829, Τ2ΕΔΚ-02836, Τ2ΕΔΚ-02846, Τ2ΕΔΚ-02850, Τ2ΕΔΚ-02857, Τ2ΕΔΚ-
02860, Τ2ΕΔΚ-02864, Τ2ΕΔΚ-02865, Τ2ΕΔΚ-02866, Τ2ΕΔΚ-02872, Τ2ΕΔΚ-02890, Τ2ΕΔΚ-02896, 
Τ2ΕΔΚ-02899, Τ2ΕΔΚ-02901, Τ2ΕΔΚ-02921, Τ2ΕΔΚ-02926, Τ2ΕΔΚ-02938, Τ2ΕΔΚ-02947, Τ2ΕΔΚ-
02948, Τ2ΕΔΚ-02953, Τ2ΕΔΚ-02964, Τ2ΕΔΚ-02971, Τ2ΕΔΚ-02974, Τ2ΕΔΚ-03001, Τ2ΕΔΚ-03003, 
Τ2ΕΔΚ-03008, Τ2ΕΔΚ-03011, Τ2ΕΔΚ-03013, Τ2ΕΔΚ-03040, Τ2ΕΔΚ-03052, Τ2ΕΔΚ-03058, Τ2ΕΔΚ-
03060, Τ2ΕΔΚ-03062, Τ2ΕΔΚ-03066, Τ2ΕΔΚ-03069, Τ2ΕΔΚ-03070, Τ2ΕΔΚ-03082, Τ2ΕΔΚ-03093, 
Τ2ΕΔΚ-03095, Τ2ΕΔΚ-03097, Τ2ΕΔΚ-03099, Τ2ΕΔΚ-03104, Τ2ΕΔΚ-03120, Τ2ΕΔΚ-03126, Τ2ΕΔΚ-
03137, Τ2ΕΔΚ-03144, Τ2ΕΔΚ-03154, Τ2ΕΔΚ-03159, Τ2ΕΔΚ-03161, Τ2ΕΔΚ-03165, Τ2ΕΔΚ-03166, 
Τ2ΕΔΚ-03169, Τ2ΕΔΚ-03185, Τ2ΕΔΚ-03186, Τ2ΕΔΚ-03206, Τ2ΕΔΚ-03214, Τ2ΕΔΚ-03220, Τ2ΕΔΚ-
03226, Τ2ΕΔΚ-03227, Τ2ΕΔΚ-03230, Τ2ΕΔΚ-03236, Τ2ΕΔΚ-03237, Τ2ΕΔΚ-03240, Τ2ΕΔΚ-03241, 
Τ2ΕΔΚ-03252, Τ2ΕΔΚ-03263, Τ2ΕΔΚ-03267, Τ2ΕΔΚ-03271, Τ2ΕΔΚ-03276, Τ2ΕΔΚ-03282, Τ2ΕΔΚ-
03295, Τ2ΕΔΚ-03302, Τ2ΕΔΚ-03316, Τ2ΕΔΚ-03318, Τ2ΕΔΚ-03325, Τ2ΕΔΚ-03326, Τ2ΕΔΚ-03367, 
Τ2ΕΔΚ-03373, Τ2ΕΔΚ-03381, Τ2ΕΔΚ-03384, Τ2ΕΔΚ-03386, Τ2ΕΔΚ-03394, Τ2ΕΔΚ-03410, Τ2ΕΔΚ-
03421, Τ2ΕΔΚ-03427, Τ2ΕΔΚ-03448, Τ2ΕΔΚ-03456, Τ2ΕΔΚ-03457, Τ2ΕΔΚ-03459, Τ2ΕΔΚ-03470, 
Τ2ΕΔΚ-03478, Τ2ΕΔΚ-03480, Τ2ΕΔΚ-03491, Τ2ΕΔΚ-03507, Τ2ΕΔΚ-03510, Τ2ΕΔΚ-03511, Τ2ΕΔΚ-
03533, Τ2ΕΔΚ-03535, Τ2ΕΔΚ-03536, Τ2ΕΔΚ-03542, Τ2ΕΔΚ-03557, Τ2ΕΔΚ-03559, Τ2ΕΔΚ-03564, 
Τ2ΕΔΚ-03567, Τ2ΕΔΚ-03570, Τ2ΕΔΚ-03576, Τ2ΕΔΚ-03600, Τ2ΕΔΚ-03602, Τ2ΕΔΚ-03621, Τ2ΕΔΚ-
03632, Τ2ΕΔΚ-03636, Τ2ΕΔΚ-03647, Τ2ΕΔΚ-03653, Τ2ΕΔΚ-03655, Τ2ΕΔΚ-03656, Τ2ΕΔΚ-03657, 
Τ2ΕΔΚ-03660, Τ2ΕΔΚ-03664, Τ2ΕΔΚ-03675, Τ2ΕΔΚ-03678, Τ2ΕΔΚ-03680, Τ2ΕΔΚ-03681, Τ2ΕΔΚ-
03686, Τ2ΕΔΚ-03693, Τ2ΕΔΚ-03697, Τ2ΕΔΚ-03704, Τ2ΕΔΚ-03711, Τ2ΕΔΚ-03719, Τ2ΕΔΚ-03730, 
Τ2ΕΔΚ-03733, Τ2ΕΔΚ-03741, Τ2ΕΔΚ-03748, Τ2ΕΔΚ-03760, Τ2ΕΔΚ-03764, Τ2ΕΔΚ-03781, Τ2ΕΔΚ-
03817, Τ2ΕΔΚ-03825, Τ2ΕΔΚ-03839, Τ2ΕΔΚ-03841, Τ2ΕΔΚ-03857, Τ2ΕΔΚ-03858, Τ2ΕΔΚ-03866, 
Τ2ΕΔΚ-03878, Τ2ΕΔΚ-03885, Τ2ΕΔΚ-03887, Τ2ΕΔΚ-03891, Τ2ΕΔΚ-03892, Τ2ΕΔΚ-03916, Τ2ΕΔΚ-
03925, Τ2ΕΔΚ-03936, Τ2ΕΔΚ-03943, Τ2ΕΔΚ-03944, Τ2ΕΔΚ-03958, Τ2ΕΔΚ-03959, Τ2ΕΔΚ-03969, 
Τ2ΕΔΚ-03971, Τ2ΕΔΚ-04003, Τ2ΕΔΚ-04004, Τ2ΕΔΚ-04008, Τ2ΕΔΚ-04010, Τ2ΕΔΚ-04012, Τ2ΕΔΚ-
04046, Τ2ΕΔΚ-04060, Τ2ΕΔΚ-04062, Τ2ΕΔΚ-04063, Τ2ΕΔΚ-04064, Τ2ΕΔΚ-04067, Τ2ΕΔΚ-04097, 
Τ2ΕΔΚ-04154, Τ2ΕΔΚ-04172, Τ2ΕΔΚ-04183, Τ2ΕΔΚ-04265, Τ2ΕΔΚ-04267, Τ2ΕΔΚ-04312, Τ2ΕΔΚ-
04331, Τ2ΕΔΚ-04333, Τ2ΕΔΚ-04337, Τ2ΕΔΚ-04342, Τ2ΕΔΚ-04343, Τ2ΕΔΚ-04368, Τ2ΕΔΚ-04384, 
Τ2ΕΔΚ-04388, Τ2ΕΔΚ-04392, Τ2ΕΔΚ-04398, Τ2ΕΔΚ-04411, Τ2ΕΔΚ-04439, Τ2ΕΔΚ-04478, Τ2ΕΔΚ-
04483, Τ2ΕΔΚ-04511, Τ2ΕΔΚ-04514, Τ2ΕΔΚ-04524, Τ2ΕΔΚ-04578, Τ2ΕΔΚ-04581, Τ2ΕΔΚ-04586, 
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Τ2ΕΔΚ-04616, Τ2ΕΔΚ-04642, Τ2ΕΔΚ-04652, Τ2ΕΔΚ-04657, Τ2ΕΔΚ-04672, Τ2ΕΔΚ-04675, Τ2ΕΔΚ-
04676, Τ2ΕΔΚ-04682, Τ2ΕΔΚ-04721, Τ2ΕΔΚ-04748, Τ2ΕΔΚ-04770, Τ2ΕΔΚ-04800, Τ2ΕΔΚ-04808, 
Τ2ΕΔΚ-04828, Τ2ΕΔΚ-04829, Τ2ΕΔΚ-04838, Τ2ΕΔΚ-04840, Τ2ΕΔΚ-04850, Τ2ΕΔΚ-04877, Τ2ΕΔΚ-
04879, Τ2ΕΔΚ-04887, Τ2ΕΔΚ-04895, Τ2ΕΔΚ-04896, Τ2ΕΔΚ-04935, Τ2ΕΔΚ-04936, Τ2ΕΔΚ-04969, 
Τ2ΕΔΚ-04970, Τ2ΕΔΚ-04984, Τ2ΕΔΚ-04985, Τ2ΕΔΚ-04996, Τ2ΕΔΚ-04997, Τ2ΕΔΚ-04998, Τ2ΕΔΚ-
05012, Τ2ΕΔΚ-05023, Τ2ΕΔΚ-05051, Τ2ΕΔΚ-05055, Τ2ΕΔΚ-05072, Τ2ΕΔΚ-05129, Τ2ΕΔΚ-05171, 
Τ2ΕΔΚ-05175, Τ2ΕΔΚ-05190, Τ2ΕΔΚ-05192, Τ2ΕΔΚ-05197, Τ2ΕΔΚ-05263, Τ2ΕΔΚ-05314, Τ2ΕΔΚ-
05335. 

22. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5893/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υλικά-Κατασκευές - κωδικός επιτροπής 
Β02ΕΝΣ01. 

23. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5894/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ02. 

24. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5923/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ12. 

25. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5895/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων- 
κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ03. 

26. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5924/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων- 
κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ13. 

27. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5896/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - 
κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ04. 

28. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5897/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υγεία & Φάρμακα - κωδικός επιτροπής 
Β02ΕΝΣ05. 

29. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5925/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υγεία & Φάρμακα - κωδικός επιτροπής 
Β02ΕΝΣ15. 

30. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5917/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα - 
κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ06. 

31. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5918/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Ενέργεια- κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ07. 

32. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5920/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ08. 

33. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5926/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ18. 

34. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 661/4.2.2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών 
της Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ιε 
«Απορρίπτονται λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής» της Παρέμβασης IΙ 
«Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικού φορείς» του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 
Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΗΤΓ46ΜΤΛΡ-7ΝΒ). 

35. Το υπ’ αρίθμ. Υ.Σ. 307/24.3.2021 εισηγητικό σημείωμα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: Έγκριση των 
αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης 
Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης της Παρέμβασης IΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και ειδικότερα 
Παράρτημα Ια “Αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται λόγω μη συγκέντρωσης της 
ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο 
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σύνολο της βαθμολογίας” και Παράρτημα Ιγ “Αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται λόγω 
εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης IΙ”. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση των Πρακτικών 1/28.12.2020, 2/14.01.2021, 3/18.01.2021, 4/28.01.2021, 
5/28.01.2021 και 6/29.01.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 
συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5893/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υλικά-Κατασκευές  - κωδικός 
επιτροπής Β02ΕΝΣ01. 

2. Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.12.2020, 2/5.01.2021, 3/14.01.2021, 4/21.01.2021, 
5/26.01.2021, 6/27.01.2021, 7/29.01.2021 και 8/03.02.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5894/17.12.2020 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “ Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Τουρισμός, 
Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες  - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ02. 

3. Την έγκριση των Πρακτικών 1/23.12.2020, 2/29.12.2020, 3/05.01.2021, 4/12.01.2021, 
5/19.01.2021, 6/26.01.2021, 7/28.01.2021, 8/01.02.2021, 9/02.02.2021 και 10/03.02.2021 των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
5923/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση 
και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της 
Παρέμβασης ΙΙ: “ Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ”, του B΄ Κύκλου, του 
θεματικού τομέα: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες  - κωδικός επιτροπής 
Β02ΕΝΣ12. 

4. Την έγκριση των Πρακτικών 1/30.12.2020, 2/08.01.2021, 3/14.01.2021, 4/22.01.2021, 
5/26.01.2021, 6/01.02.2021 και 7/12.02.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5895/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “ Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς ”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Αγροδιατροφή & 
Βιομηχανία Τροφίμων  - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ03. 

5. Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.12.2020, 2/05.01.2021, 3/11.01.2021, 4/18.01.2021, 
5/25.01.2021, 6/01.02.2021, 7/05.02.2021 και 8/08.02.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5924/17.12.2020 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: 
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων- κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ13. 
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6. Την έγκριση των Πρακτικών 1/28.12.2020, 2/07.01.2020, 3/14.01.2021, 4/21.01.2021, 
5/28.01.2021, 6/04.02.2021 και 7/08.02.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5896/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “ Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς ”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Περιβάλλον και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη  - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ04. 

7. Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.12.2020, 2/08.01.2021, 3/14.01.2021, 4/21.01.2021, 
5/25.01.2021 και 6/28.01.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 
συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5897/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υγεία & Φάρμακα - κωδικός 
επιτροπής Β02ΕΝΣ05. 

8. Την έγκριση των Πρακτικών 1/28.12.2020, 2/07.01.2021, 3/13.01.2021, 4/15.01.2021, 
5/27.01.2021, 6/01.02.2021 και 7/04.02.2021 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5925/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Υγεία & Φάρμακα - 
κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ15. 

9. Την έγκριση των Πρακτικών 1/30.12.2020, 2/07.01.2021, 3/12.012021, 4/13.01.2021, 
5/14.01.2021, 6/19.01.2021, 7/20.01.2021, 8/21.01.2021, 9/28.01.2021, 10/01.02.2021, 
11/03.02.2021, 12/04.02.2021, 13/05.02.2021, 14/08.02.2021 και 15/09.02.2021 των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
5917/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση 
και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της 
Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του 
θεματικού τομέα: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ06. 

10. Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.12.2020, 2/05.01.2021, 3/09.01.2021, 4/15.01.2021, 
5/30.01.2021, 6/02.02.2021 και 7/09.02.2021  των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5918/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: Ενέργεια- κωδικός 
επιτροπής Β02ΕΝΣ07. 

11. Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.12.2020, 2/04.01.2021, 3/11.01.2021, 4/18.01.2021, 
5/25.01.2021, 6/01.02.2021, 7/02.02.2021, 8/02.02.2021, 9/02.02.2021 και 10/08.02.2021 των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
5920/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση 
και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της 

ΑΔΑ: 61ΨΠ46ΜΤΛΡ-34Δ



            

Σελίδα 9 από 114 

 

 

Παρέμβασης ΙΙ: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”, του B΄ Κύκλου, του 
θεματικού τομέα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ08. 

12. Την έγκριση των Πρακτικών 1/28.02.2020, 2/31.12.2020, 3/07.01.2021, 4/14.01.2021, 
5/21.01.2021, 6/28.01.2021, 7/04.02.2021, 8/08.02.2021, 9/09.02.2021 και 10/10.02.2021 των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
5926/17.12.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση 
και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της 
Παρέμβασης ΙΙ: “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις”, του B΄ Κύκλου, του θεματικού τομέα: 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - κωδικός επιτροπής Β02ΕΝΣ18. 

13. Αποδεχόμαστε την εισήγηση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σύμφωνα με την οποία η κρίση των Επιτροπών 
Αξιολόγησης Ενστάσεων για την αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη καθεμιάς 
ένστασης, είναι δεόντως αιτιολογημένη. 

 

Ειδικότερα: 
 

13.1 Τ2ΕΔΚ-01385 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01385, η οποία υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με το από 29.12.2020 

Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.2 Τ2ΕΔΚ-02089 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02089, η οποία υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με το από 29.12.2020 

Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.3 Τ2ΕΔΚ-03491 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03491 η οποία υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με το από 25.01.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.4 Τ2ΕΔΚ-04097 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04097, η οποία υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με το από 30.12.2020 
Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.5 Τ2ΕΔΚ-00021 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00021, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.6 Τ2ΕΔΚ-00042  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00042, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.7 Τ2ΕΔΚ-00083 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00083, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.8 Τ2ΕΔΚ-00133 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00133, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.02.2021 Πρακτικό 14 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.9 Τ2ΕΔΚ-00150 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00150, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.10 Τ2ΕΔΚ-00159 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00159, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
09.02.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.11 Τ2ΕΔΚ-00165 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00165, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.02.2021 Πρακτικό 14 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.12 Τ2ΕΔΚ-00183 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00183, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.13 Τ2ΕΔΚ-00240 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00240, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.14 Τ2ΕΔΚ-00287 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00287, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.15 Τ2ΕΔΚ-00301 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00301, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 4.1.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.16 Τ2ΕΔΚ-00352   
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00352, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.17 Τ2ΕΔΚ-00355 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00355, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.18 Τ2ΕΔΚ-00377  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00377, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
30.12.2020  Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.19 Τ2ΕΔΚ-00384 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00384, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.20 Τ2ΕΔΚ-00392 
 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00392, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό 6  της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.21 Τ2ΕΔΚ-00434 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00434, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
11.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.22 Τ2ΕΔΚ-00482 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00482, η οποία υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.23 Τ2ΕΔΚ-00493  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00493, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      
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13.24 Τ2ΕΔΚ-00495 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00495, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.25 Τ2ΕΔΚ-00503  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00503, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.26 Τ2ΕΔΚ-00512  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00512, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.27 Τ2ΕΔΚ-00514 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00514, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
27.01.2021 Πρακτικό VI της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.28 Τ2ΕΔΚ-00564  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00564, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.29 Τ2ΕΔΚ-00594 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00594, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.30 Τ2ΕΔΚ-00610 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00610, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.31 Τ2ΕΔΚ-00615 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00615, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.32 Τ2ΕΔΚ-00621 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00621, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.33 Τ2ΕΔΚ-00636 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00636, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.34 Τ2ΕΔΚ-00643 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00643, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.35 Τ2ΕΔΚ-00645 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00645, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.36 Τ2ΕΔΚ-00658 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00658, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση Πρακτικό 1 της Επιτροπής που 
εξέτασε την ένσταση. 

13.37 Τ2ΕΔΚ-00674  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00674, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.38 Τ2ΕΔΚ-00730  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00730, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.39 Τ2ΕΔΚ-00736 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00736, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.40 Τ2ΕΔΚ-00749 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00749, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
07.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.41 Τ2ΕΔΚ-00785 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00785, η οποία υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.42 Τ2ΕΔΚ-00788  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00788, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.43 Τ2ΕΔΚ-00797 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00797, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.44 Τ2ΕΔΚ-00805 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00805, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.45 Τ2ΕΔΚ-00826 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00826, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.46 Τ2ΕΔΚ-00827 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00827, η οποία υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.47 Τ2ΕΔΚ-00839  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00839, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.48 Τ2ΕΔΚ-00853 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00853, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
04.02.2021 Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.49 Τ2ΕΔΚ-00856 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00856, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.50 Τ2ΕΔΚ-00858 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00858, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.51 Τ2ΕΔΚ-00865 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00865, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.52 Τ2ΕΔΚ-00879  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00879, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.53 Τ2ΕΔΚ-00884 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00884, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.54 Τ2ΕΔΚ-00888 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00888, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.55 Τ2ΕΔΚ-00892 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00892, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.56 Τ2ΕΔΚ-00893 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00893, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.57 Τ2ΕΔΚ-00899 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00899, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.58 Τ2ΕΔΚ-00900  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00900, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.59 Τ2ΕΔΚ-00936 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00936, η οποία υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

21.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.60 Τ2ΕΔΚ-00938 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00938, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.61 Τ2ΕΔΚ-00948  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00948, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.62 Τ2ΕΔΚ-00949 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00949, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.63 Τ2ΕΔΚ-00985 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00985, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.64 Τ2ΕΔΚ-01000 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01000, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.02.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.65 Τ2ΕΔΚ-01006 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01006, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.66 Τ2ΕΔΚ-01038 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01038, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.67 Τ2ΕΔΚ-01059 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01059, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.68 Τ2ΕΔΚ-01067 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01067, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.69 Τ2ΕΔΚ-01073 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01073, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.70 Τ2ΕΔΚ-01099 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01099 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.71 Τ2ΕΔΚ-01121 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01121, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.72 Τ2ΕΔΚ-01133 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01133 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.73 Τ2ΕΔΚ-01136 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01136, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.74 Τ2ΕΔΚ-01144 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01144, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.75 Τ2ΕΔΚ-01154 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01154, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.    

13.76 Τ2ΕΔΚ-01158 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01158 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.77 Τ2ΕΔΚ-01161 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01161, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.78 Τ2ΕΔΚ-01189 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01189, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.79 Τ2ΕΔΚ-01194 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01194, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.80 Τ2ΕΔΚ-01209 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01209, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.81 Τ2ΕΔΚ-01228 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01228, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.02.2021 Πρακτικό 14 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.82 Τ2ΕΔΚ-01249 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01249 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.83 Τ2ΕΔΚ-01261 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01261, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.84 Τ2ΕΔΚ-01306 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01306, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.85 Τ2ΕΔΚ-01308 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01308, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.86 Τ2ΕΔΚ-01313 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01313, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
20.01.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.87 Τ2ΕΔΚ-01319 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01319, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.88 Τ2ΕΔΚ-01338 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01338, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.89 Τ2ΕΔΚ-01340 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01340, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.02.2021 Πρακτικό 13 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.90 Τ2ΕΔΚ-01345 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01345, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.91 Τ2ΕΔΚ-01350 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01350, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.92 Τ2ΕΔΚ-01351 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01351, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.93 Τ2ΕΔΚ-01353 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01353, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.94 Τ2ΕΔΚ-01380 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01380 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.95 Τ2ΕΔΚ-01391 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01391, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.96 Τ2ΕΔΚ-01409 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01409, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.97 Τ2ΕΔΚ-01428 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01428, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.98 Τ2ΕΔΚ-01462 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01462, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.99 Τ2ΕΔΚ-01483 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01483, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.100 Τ2ΕΔΚ-01485 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01485, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.101 Τ2ΕΔΚ-01490 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01490 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.102 Τ2ΕΔΚ-01493 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01493 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.103 Τ2ΕΔΚ-01511 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01511, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.104 Τ2ΕΔΚ-01515 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01515, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.105 Τ2ΕΔΚ-01526 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01526, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.106 Τ2ΕΔΚ-01555 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01555, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.107 Τ2ΕΔΚ-01579 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01579, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.108 Τ2ΕΔΚ-01589 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01589, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.109 Τ2ΕΔΚ-01623 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01623, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 

14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.110 Τ2ΕΔΚ-01636 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01636, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.111 Τ2ΕΔΚ-01657 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01657, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.112 Τ2ΕΔΚ-01668 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01668, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
04.02.2021 Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.113 Τ2ΕΔΚ-01683 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01683, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.114 Τ2ΕΔΚ-01684 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01684, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.115 Τ2ΕΔΚ-01690 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01690, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.  

13.116 Τ2ΕΔΚ-01704 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01704, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.117 Τ2ΕΔΚ-01736 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01736, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.118 Τ2ΕΔΚ-01738 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01738, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.119 Τ2ΕΔΚ-01745 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01745, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VΙI της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.120 Τ2ΕΔΚ-01746 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01746, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.121 Τ2ΕΔΚ-01755 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01755 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.122 Τ2ΕΔΚ-01760 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01760, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.123 Τ2ΕΔΚ-01770 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01770 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.124 Τ2ΕΔΚ-01779 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01779 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.02.2021  Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.125 Τ2ΕΔΚ-01807 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01807, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.126 Τ2ΕΔΚ-01808 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01808 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.127 Τ2ΕΔΚ-01810 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01810, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.128 Τ2ΕΔΚ-01816 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01816, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.129 Τ2ΕΔΚ-01817 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01817, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.130 Τ2ΕΔΚ-01831 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01831 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.131 Τ2ΕΔΚ-01842 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01842, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.  

13.132 Τ2ΕΔΚ-01844 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01844, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.133 Τ2ΕΔΚ-01861 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01861, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.134 Τ2ΕΔΚ-01869 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01869, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.135 Τ2ΕΔΚ-01891 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01891, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.      

13.136 Τ2ΕΔΚ-01900 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01900, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.137 Τ2ΕΔΚ-01918 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01918, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.138 Τ2ΕΔΚ-01919 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01919, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.139 Τ2ΕΔΚ-01920 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01920 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.140 Τ2ΕΔΚ-01928 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01928, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.141 Τ2ΕΔΚ-01938 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01938, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.142 Τ2ΕΔΚ-01940 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01940, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.143 Τ2ΕΔΚ-01958 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01958, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.144 Τ2ΕΔΚ-01963 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01963, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.145 Τ2ΕΔΚ-01964 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01964, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.146 Τ2ΕΔΚ-01968 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01968, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.147 Τ2ΕΔΚ-01969 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01969, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.148 Τ2ΕΔΚ-02001 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02001 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.149 Τ2ΕΔΚ-02004 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02004 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.150 Τ2ΕΔΚ-02020 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02020, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.151 Τ2ΕΔΚ-02031 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02031, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.152 Τ2ΕΔΚ-02037 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02037, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.153 Τ2ΕΔΚ-02052 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02052, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.154 Τ2ΕΔΚ-02054 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02054 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.155 Τ2ΕΔΚ-02062 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02062, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.156 Τ2ΕΔΚ-02080 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02080, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.157 Τ2ΕΔΚ-02095 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02095, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.158 Τ2ΕΔΚ-02101 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02101, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
09.02.2021 Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.159 Τ2ΕΔΚ-02122 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02122 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.160 Τ2ΕΔΚ-02132 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02132, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
30.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.161 Τ2ΕΔΚ-02133 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02133, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.162 Τ2ΕΔΚ-02136 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02136 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.163 Τ2ΕΔΚ-02141 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02141, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.164 Τ2ΕΔΚ-02143 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02143, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 1.2.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.165 Τ2ΕΔΚ-02162 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02162, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.166 Τ2ΕΔΚ-02163 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02163, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.167 Τ2ΕΔΚ-02164 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02164, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό VIII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.168 Τ2ΕΔΚ-02167 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02167 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.169 Τ2ΕΔΚ-02179 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02179, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
30.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.170 Τ2ΕΔΚ-02180 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02180 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.171 Τ2ΕΔΚ-02188 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02188 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.172 Τ2ΕΔΚ-02190 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02190 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.173 Τ2ΕΔΚ-02193 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02193 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.02.2021  Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.174 Τ2ΕΔΚ-02203 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02203, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.175 Τ2ΕΔΚ-02204 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02204, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.176 Τ2ΕΔΚ-02214 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02214 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
26.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.177 Τ2ΕΔΚ-02229 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02229 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.178 Τ2ΕΔΚ-02233 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02233, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.179 Τ2ΕΔΚ-02239 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02239, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.180 Τ2ΕΔΚ-02240 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02240, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.181 Τ2ΕΔΚ-02243 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02243 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.182 Τ2ΕΔΚ-02245 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02245 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.183 Τ2ΕΔΚ-02252 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02252, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
30.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.184 Τ2ΕΔΚ-02257 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02257 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.02.2021  Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.185 Τ2ΕΔΚ-02260 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02260 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

ΑΔΑ: 61ΨΠ46ΜΤΛΡ-34Δ



            

Σελίδα 31 από 114 

 

 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.186 Τ2ΕΔΚ-02262 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02262 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.187 Τ2ΕΔΚ-02292 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02292 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
22.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.188 Τ2ΕΔΚ-02315 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02315, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.189 Τ2ΕΔΚ-02316 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02316 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.190 Τ2ΕΔΚ-02321 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02321 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.191 Τ2ΕΔΚ-02349 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02349, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.192 Τ2ΕΔΚ-02376 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02376, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.193 Τ2ΕΔΚ-02385 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02385, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.194 Τ2ΕΔΚ-02395 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02395, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
23.12.2021 Πρακτικό I της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.195 Τ2ΕΔΚ-02404 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02404, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.196 Τ2ΕΔΚ-02405 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02405, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.197 Τ2ΕΔΚ-02406 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02406, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.198 Τ2ΕΔΚ-02416 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02416, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2021 Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.199 Τ2ΕΔΚ-02420 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02420, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.200 Τ2ΕΔΚ-02431 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02431, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
09.02.2021 Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.201 Τ2ΕΔΚ-02435 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02435, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
27.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.202 Τ2ΕΔΚ-02440 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02440, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
09.02.2021 Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.203 Τ2ΕΔΚ-02441 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02441, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.204 Τ2ΕΔΚ-02451 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02451, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.205 Τ2ΕΔΚ-02452 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02452, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.  

13.206 Τ2ΕΔΚ-02463 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02463, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.207 Τ2ΕΔΚ-02474 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02474, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.  

13.208 Τ2ΕΔΚ-02477 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02477 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.01.2021  Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.209 Τ2ΕΔΚ-02487 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02487, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.  

13.210 Τ2ΕΔΚ-02520 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02520, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.211 Τ2ΕΔΚ-02521 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02521, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.212 Τ2ΕΔΚ-02522 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02522, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.213 Τ2ΕΔΚ-02529 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02529, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.214 Τ2ΕΔΚ-02542 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02542, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.215 Τ2ΕΔΚ-02543 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02543, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.216 Τ2ΕΔΚ-02582 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02582, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020  Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.217 Τ2ΕΔΚ-02596 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02596, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.218 Τ2ΕΔΚ-02604 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02604, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
04.02.2021 Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.219 Τ2ΕΔΚ-02609  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02609 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.02.2021  Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.220 Τ2ΕΔΚ-02611 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02611, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.221 Τ2ΕΔΚ-02613 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02613 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
29.12.2020  Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.222 Τ2ΕΔΚ-02628 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02628, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.223 Τ2ΕΔΚ-02644 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02644, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.224 Τ2ΕΔΚ-02651 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02651 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021  Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.225 Τ2ΕΔΚ-02661 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02661 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.226 Τ2ΕΔΚ-02685 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02685, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.227 Τ2ΕΔΚ-02689 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02689 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021  Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
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13.228 Τ2ΕΔΚ-02696 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02696, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.229 Τ2ΕΔΚ-02703 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02703, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.230 Τ2ΕΔΚ-02709 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02709, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.231 Τ2ΕΔΚ-02710 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02710, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.232 Τ2ΕΔΚ-02716 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02716 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.233 Τ2ΕΔΚ-02719 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02719 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021  Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.234 Τ2ΕΔΚ-02727 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02727, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.235 Τ2ΕΔΚ-02733   
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02733, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2020 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.236 Τ2ΕΔΚ-02741 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02741, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

ΑΔΑ: 61ΨΠ46ΜΤΛΡ-34Δ



            

Σελίδα 37 από 114 

 

 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.237 Τ2ΕΔΚ-02742 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02742, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.238 Τ2ΕΔΚ-02766 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02766, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.239 Τ2ΕΔΚ-02778 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02778, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.240 Τ2ΕΔΚ-02779 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02779, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.241 Τ2ΕΔΚ-02797  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02797, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.242 Τ2ΕΔΚ-02822 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02822 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.243 Τ2ΕΔΚ-02823   
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02823, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
19.01.2020 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.244 Τ2ΕΔΚ-02828 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02828, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
04.02.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.245 Τ2ΕΔΚ-02829 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02829, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.246 Τ2ΕΔΚ-02846 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02846, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.247 Τ2ΕΔΚ-02850 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02850 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.248 Τ2ΕΔΚ-02860 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02860, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.249 Τ2ΕΔΚ-02865 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02865 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.250 Τ2ΕΔΚ-02866 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02866, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.251 Τ2ΕΔΚ-02872 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02872, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν 
γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 21.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την 
ένσταση. 

13.252 Τ2ΕΔΚ-02890 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02890 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.253 Τ2ΕΔΚ-02896 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02896, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό III της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.254 Τ2ΕΔΚ-02901 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02901 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.255 Τ2ΕΔΚ-02921 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02921, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.256 Τ2ΕΔΚ-02926 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02926 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.257 Τ2ΕΔΚ-02938 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02938, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.258 Τ2ΕΔΚ-02948 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02948, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.259 Τ2ΕΔΚ-02953 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02953 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.260 Τ2ΕΔΚ-03001 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03001, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.261 Τ2ΕΔΚ-03003 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03003, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.262 Τ2ΕΔΚ-03008 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03008 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.263 Τ2ΕΔΚ-03013 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03013, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.264 Τ2ΕΔΚ-03040 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03040, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.265 Τ2ΕΔΚ-03052 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03052, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.266 Τ2ΕΔΚ-03058 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03058, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
30.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.267 Τ2ΕΔΚ-03062 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03062, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
20.01.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.268 Τ2ΕΔΚ-03069 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03069, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.269 Τ2ΕΔΚ-03070 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03070, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
20.01.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.270 Τ2ΕΔΚ-03082 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03082, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.271 Τ2ΕΔΚ-03095 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03095, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.272 Τ2ΕΔΚ-03097 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03097, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.273 Τ2ΕΔΚ-03099 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03099, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.274 Τ2ΕΔΚ-03120 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03120, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.275 Τ2ΕΔΚ-03144 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03144 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.276 Τ2ΕΔΚ-03154 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03154 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.277 Τ2ΕΔΚ-03159 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03159, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.278 Τ2ΕΔΚ-03161 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03161, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.279 Τ2ΕΔΚ-03165 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03165, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.280 Τ2ΕΔΚ-03169  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03169, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό III της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.281 Τ2ΕΔΚ-03186 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03186, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.282 Τ2ΕΔΚ-03214 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03214, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.283 Τ2ΕΔΚ-03220 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03220 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
11.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.284 Τ2ΕΔΚ-03226 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03226, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
27.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.285 Τ2ΕΔΚ-03227 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03227, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.286 Τ2ΕΔΚ-03230 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03230, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό VIII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.287 Τ2ΕΔΚ-03236 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03236, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
07.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.288 Τ2ΕΔΚ-03240 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03240, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.289 Τ2ΕΔΚ-03252 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03252, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.290 Τ2ΕΔΚ-03267 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03267, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.291 Τ2ΕΔΚ-03271 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03271, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.292 Τ2ΕΔΚ-03276  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03276, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.293 Τ2ΕΔΚ-03282 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03282, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.294 Τ2ΕΔΚ-03316 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03316, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.295 Τ2ΕΔΚ-03318 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03318, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.296 Τ2ΕΔΚ-03326 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03326, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
27.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.297 Τ2ΕΔΚ-03367 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03367, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.298 Τ2ΕΔΚ-03373 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03373, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.299 Τ2ΕΔΚ-03381 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03381, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.300 Τ2ΕΔΚ-03384 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03384, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.2.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.301 Τ2ΕΔΚ-03386 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03386, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.302 Τ2ΕΔΚ-03394 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03394, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.303 Τ2ΕΔΚ-03410 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03410 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.304 Τ2ΕΔΚ-03459 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03459, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.305 Τ2ΕΔΚ-03470 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03470, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.306 Τ2ΕΔΚ-03480 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03480, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.307 Τ2ΕΔΚ-03507 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03507, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.308 Τ2ΕΔΚ-03533 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03533, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.309 Τ2ΕΔΚ-03535   
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03535, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2020 Πρακτικό Χ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.310 Τ2ΕΔΚ-03536 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03536, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.01.2021 Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.311 Τ2ΕΔΚ-03542 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03542, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.312 Τ2ΕΔΚ-03557 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03557, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2020 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.313 Τ2ΕΔΚ-03564 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03564, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.314 Τ2ΕΔΚ-03567 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03567 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.315 Τ2ΕΔΚ-03576 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03576, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.316 Τ2ΕΔΚ-03600 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03600, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.317 Τ2ΕΔΚ-03621 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03621, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.318 Τ2ΕΔΚ-03632 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03632, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 9.2.2021 
Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.319 Τ2ΕΔΚ-03636 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03636, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.320 Τ2ΕΔΚ-03647 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03647, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.321 Τ2ΕΔΚ-03675 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03675, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.   

13.322 Τ2ΕΔΚ-03680 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03680, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δεν 
γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 02.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την 
ένσταση. 

13.323 Τ2ΕΔΚ-03693 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03693, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.324 Τ2ΕΔΚ-03697 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03697 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.325 Τ2ΕΔΚ-03704 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03704, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.326 Τ2ΕΔΚ-03711 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03711 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.327 Τ2ΕΔΚ-03730 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03730, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.328 Τ2ΕΔΚ-03748 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03748, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.329 Τ2ΕΔΚ-03764 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03764, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.330 Τ2ΕΔΚ-03817 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03817 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
08.02.2021  Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.331 Τ2ΕΔΚ-03825 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03825, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.332 Τ2ΕΔΚ-03839  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03839, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.333 Τ2ΕΔΚ-03841 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03841, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.334 Τ2ΕΔΚ-03857 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03857, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.335 Τ2ΕΔΚ-03866 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03866, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.336 Τ2ΕΔΚ-03878 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03878, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.337 Τ2ΕΔΚ-03885  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03885, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.338 Τ2ΕΔΚ-03887 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03887, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
31.12.2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.339 Τ2ΕΔΚ-03892 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03892 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.340 Τ2ΕΔΚ-03925 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03925, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.341 Τ2ΕΔΚ-03943 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03943 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
11.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.342 Τ2ΕΔΚ-03944 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03944, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
31.12.2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.343 Τ2ΕΔΚ-03959 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03959, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
27.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.344 Τ2ΕΔΚ-03969 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03969, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.345 Τ2ΕΔΚ-03971 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03971, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό III της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.346 Τ2ΕΔΚ-04003 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04003 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
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13.347 Τ2ΕΔΚ-04004 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04004 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.348 Τ2ΕΔΚ-04062 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04062, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.349 Τ2ΕΔΚ-04063 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04063 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.350 Τ2ΕΔΚ-04064 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04064, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
31.12.2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.351 Τ2ΕΔΚ-04172 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04172 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.352 Τ2ΕΔΚ-04183 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04183 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.353 Τ2ΕΔΚ-04265 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04265, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 9.2.2021 
Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.354 Τ2ΕΔΚ-04267 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04267, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.355 Τ2ΕΔΚ-04312 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04312 οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.356 Τ2ΕΔΚ-04331 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04331, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.357 Τ2ΕΔΚ-04342 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04342, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.358 Τ2ΕΔΚ-04343 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04343 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
25.01.2021  Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.359 Τ2ΕΔΚ-04384 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04384, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.360 Τ2ΕΔΚ-04411 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04411 , η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.361 Τ2ΕΔΚ-04439 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04439, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.362 Τ2ΕΔΚ-04483 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04483 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021  Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.363 Τ2ΕΔΚ-04514 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04514 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
11.01.2021  Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.364 Τ2ΕΔΚ-04524 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04524, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.365 Τ2ΕΔΚ-04578 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04578 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.366 Τ2ΕΔΚ-04586 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04586, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.367 Τ2ΕΔΚ-04642  
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04642, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.368 Τ2ΕΔΚ-04657 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04657 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.369 Τ2ΕΔΚ-04672 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04672, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.370 Τ2ΕΔΚ-04675 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04675, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.371 Τ2ΕΔΚ-04721 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04721, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.372 Τ2ΕΔΚ-04808 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04808, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.373 Τ2ΕΔΚ-04838 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04838, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
01.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.374 Τ2ΕΔΚ-04877 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04877, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.   

13.375 Τ2ΕΔΚ-04887 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04887, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.02.2021 Πρακτικό 13 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.376 Τ2ΕΔΚ-04895 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04895, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.377 Τ2ΕΔΚ-04896 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04896 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.378 Τ2ΕΔΚ-04935 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04935, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.379 Τ2ΕΔΚ-04936 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04936, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.380 Τ2ΕΔΚ-04970 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04970, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 
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13.381 Τ2ΕΔΚ-04984 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04984, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.382 Τ2ΕΔΚ-04985 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04985, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό III της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.383 Τ2ΕΔΚ-04996 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04996 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
18.01.2021  Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.384 Τ2ΕΔΚ-05012 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05012, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
9.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.385 Τ2ΕΔΚ-05023 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05023 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
05.02.2021  Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 

13.386 Τ2ΕΔΚ-05055 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05055, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
7.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.387 Τ2ΕΔΚ-05072 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05072, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.388 Τ2ΕΔΚ-05129 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05129, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.389 Τ2ΕΔΚ-05175 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05175, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.390 Τ2ΕΔΚ-05197 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05197, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.391 Τ2ΕΔΚ-05263 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05263, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 7.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.392 Τ2ΕΔΚ-05335 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05335, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. 

13.393 Τ2ΕΔΚ-00152    

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00152, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.12.2020 Πρακτικό I της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00152 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4,5 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 

ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,75 4,25 4,5 

Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,5 4,68 

13.394 Τ2ΕΔΚ-00340 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00340, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
2.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως προς το 
κριτήριο (α) αλλά ως προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται ομόφωνα να γίνει δεκτή η ένσταση 
και η βαθμολογία στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,25 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) από 4,25 
σε 5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
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Αρχική βαθμολογία: 4,75 4,25 4,25 4,45 

Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5 4,83 

13.395 Τ2ΕΔΚ-00353 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00353, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00353 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Γ) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4 σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,75 4 4,43 

Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,5 4,58 

13.396 Τ2ΕΔΚ-00524 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00524, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
05.01.2020 Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00524 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ (Impact) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4 σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4 4,25 

Νέα βαθμολογία: 4,25 4,5 4,5 4,40 

13.397 Τ2ΕΔΚ-00533 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00533, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00533 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4 4,25 

Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4 4,35 
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13.398 Τ2ΕΔΚ-00547 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00547, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση του κριτηρίου Α, ενώ απέδωσε την ίδια βαθμολογία στα κριτήρια Β και Γ με 
ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 5… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη 
μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00547». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,75 4,58 

Νέα βαθμολογία: 5 4,5 4,75 4,78 
 

13.399 Τ2ΕΔΚ-00763 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00763, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2020 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00763 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4,5 4,4 

Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,50 

13.400 Τ2ΕΔΚ-00979 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00979, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-00979 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (γ)  το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4.5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 5 4 4.3 
Νέα βαθμολογία: 4 5 4.5 4.45 
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13.401 Τ2ΕΔΚ-00992 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00992, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00992 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,5 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,60 

13.402 Τ2ΕΔΚ-01018 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01018, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
26.01.2020 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01018 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (Α - Excellence) και (Γ - Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4,25 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,75 4 4,43 

Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,25 4,60 

13.403 Τ2ΕΔΚ-01033 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01033, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «...Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
των κριτηρίων (Α) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,25 και 4 αντίστοιχα». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 4.5 3.25 3.93 

Νέα βαθμολογία: 4.25 4.5 4 4.25 

13.404 Τ2ΕΔΚ-01087 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01087, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
08.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01087 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (γ) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4.00». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 4 3.5 3.85 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4 4 

13.405 Τ2ΕΔΚ-01105 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01105, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
18.1.21 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Α) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,75». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.5 4.5 4.5 4.50 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.5 4.5 4.60 

13.406 Τ2ΕΔΚ-01126 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01126, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό VΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01126 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4,5 4,25 4,03 
Νέα βαθμολογία 4 4,5 4,25 4,23 

13.407 Τ2ΕΔΚ-01131 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01131, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
09.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3,75.» Επομένως αντί της 
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αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 4,00 4,00 3,70 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4,00 4,00 3,90 

13.408 Τ2ΕΔΚ-01239 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01239, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01239 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του  κριτηρίου  (α) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 3.75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 4 3 3,10 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4 3 3,60 

13.409 Τ2ΕΔΚ-01285 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01285, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01285 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4 και 4 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 3,5 3,75 3,48 
Νέα βαθμολογία: 4 3,5 4 3,85 

13.410 Τ2ΕΔΚ-01359 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01359, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό IIΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01359 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,75 3,75 4,15 
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Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4 4,53 

13.411 Τ2ΕΔΚ-01378  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01378, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
των κριτηρίου (Γ) για το οποίο εισηγείται αναβαθμολόγηση σε 4,25.» Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 3,75 4,18 

Νέα βαθμολογία: 4,25 4,5 4,25 4,33 

13.412 Τ2ΕΔΚ-01394 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01394, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Γ) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,25». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 5 4.25 4 4.48 
Νέα βαθμολογία: 5 4.25 4.25 4.55 

13.413 Τ2ΕΔΚ-01532 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01532, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
12.02.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01532 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4.0 σε 4.5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 4 4 4 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4 4 4.20 
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13.414 Τ2ΕΔΚ-01551 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01551, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση ως προς τα κριτήρια Α και Β, ενώ απέδωσε στο κριτήριο Γ τον ίδιο βαθμό με 
την επιτροπή αξιολόγησης με ανάλογη τεκμηρίωση, ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 3,75… Κριτήριο 
Β: 4,5… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01551». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 4 3,65 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4,5 4 4,05 

13.415 Τ2ΕΔΚ-01574 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01574, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως προς τα 
κριτήρια (β) και (γ) αλλά …η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να 
μετατραπεί από 4 σε 4,5.».  Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,25 4,25 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,25 4,25 4,35 

13.416 Τ2ΕΔΚ-01628  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01628, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
25.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως προς το 
κριτήριο (β) αλλά …εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3,25 σε 4,25 
και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 3,75 σε 4,25.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 4,25 3,75 3,7 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,25 4,25 

13.417 Τ2ΕΔΚ-01750 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01750, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
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22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01750 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του  κριτηρίου  (β) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4.5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4.5 4 4.5 4.35 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.5 4.5  4.50 

13.418 Τ2ΕΔΚ-01827 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01827, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.12.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτήριου (Β), το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,5». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.5 4.25 4.5 4.43 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.5 4.5 4.50 

13.419 Τ2ΕΔΚ-01880 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01880, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.01.2020 Πρακτικό IIΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01880 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation) το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 

βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 3 3,35 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3 3,50 

 

13.420 Τ2ΕΔΚ-01894 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01894, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
21.01.2020 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01894 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4,5 4,4 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,60 

13.421 Τ2ΕΔΚ-01899  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01899, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Β) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3,00.» Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2,75 2,75 3,00 2,83 

Νέα βαθμολογία: 2,75 3,00 3,00 2,90 

Επισημαίνεται ότι και μετά την αναβαθμολόγηση ως προς το κριτήριο το Β, η αίτηση 
χρηματοδότησης παραμένει απορριφθείσα λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής 
βαθμολογίας στο κριτήριο Α και στη συνολική βαθμολογία. 
 

13.422 Τ2ΕΔΚ-01921  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01921, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
2.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως προς τα 
κριτήρια (β) και (γ) αλλά ως προς το κριτήριο (α) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και η 
βαθμολογία να μετατραπεί από 4,25 σε 4,75...». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,75 4,75 4,55 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 

13.423 Τ2ΕΔΚ-01922 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01922, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01922 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4.5 σε 4.75, καθώς και η βαθμολογία του κριτηρίου (β) από 4.25 σε 
5.0». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ   Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.5 4.25 4.5 4.43 
Νέα βαθμολογία: 4.75 5 4.5  4.75 

13.424 Τ2ΕΔΚ-01924 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01924, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
22.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-01924 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4.75». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ   Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.25 4.5 4.5 4.40 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.5 4.5  4.60 

13.425 Τ2ΕΔΚ-01977 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01977, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
21.01.2020 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01977 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 4.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 4 4,5 3,85 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4,5 4,15 

13.426 Τ2ΕΔΚ-02027 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02027, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
21.01.2020 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02027 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (Α - Excellence) και Β 
(Implementation) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθουν σε 4 και 4,5 αντίστοιχα.». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 4 3,8 
Νέα βαθμολογία: 4 4,5 4 4,15 
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13.427 Τ2ΕΔΚ-02053 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02053, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
21.01.2020 Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02053 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (Α - Excellence) και (Γ - Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4,5 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4 4,35 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,60 

13.428 Τ2ΕΔΚ-02099 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02099, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
26.01.2020 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02099 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α - Excellence) το οποίο εισηγείται 
να αναβαθμολογηθεί σε 3,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3 4 3,25 3,38 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3,25 3,58 

13.429 Τ2ΕΔΚ-02114 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02114, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό VΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02114 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation) το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4,25 4,33 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,75 4,25 4,40 

13.430 Τ2ΕΔΚ-02172 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02172, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό VΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
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εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02172 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ (Impact) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4 σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,5 4 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4 4,5 4,5 4,30 

13.431 Τ2ΕΔΚ-02173 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02173, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
15.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Γ) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3,50.» Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,00 3,25 3,25 3,15 
Νέα βαθμολογία: 3,00 3,25 3,50 3,23 

13.432 Τ2ΕΔΚ-02206 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02206, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Α) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4.5». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.25 4.25 4.75 4.40 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.25 4.75 4.50 

13.433 Τ2ΕΔΚ-02227  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02227, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
2.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως προς τα 
κριτήρια (β) και (γ) αλλά ως προς το κριτήριο (α) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και η 
βαθμολογία να μετατραπεί από 2 σε 3,5.».  Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2 3,5 3,5 2,9 
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Νέα βαθμολογία: 3,5 3,5 3,5 3,5 

13.434 Τ2ΕΔΚ-02230 
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02230, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2020 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02230 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ (Impact) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 3,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 4,5 3,5 4 
Νέα βαθμολογία: 4 4,5 3,75 4,08 

13.435 Τ2ΕΔΚ-02403 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02403, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
26.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02403 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση  των κριτηρίων (α) και (β) τα οποία 
εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε  4.5 και 4.75 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4.25 4.5 4.25 4.33 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.75 4.25  4.50 

13.436 Τ2ΕΔΚ-02515 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02515, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
01.2.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…. Η επιτροπή… 
αναβαθμολογεί το κριτήριο Α από 3,50 σε 4,00 και το κριτήριο Γ από 3,50 σε 4,00. Όσον αφορά 
το κριτήριο Β, η επιτροπή θεωρεί ότι … η αρχική βαθμολογία πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, 
δηλαδή 3,50. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02515». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,50 3,50 3,50 3,50 
Νέα βαθμολογία: 4,00 3,50 4,00 3,85 
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13.437 Τ2ΕΔΚ-02541  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02541, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
05.01.2020 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Γ - Impact) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3,75...». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3 4,25 3,25 3,45 

Νέα βαθμολογία: 3 4,25 3,75 3,60 

13.438 Τ2ΕΔΚ-02569 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02569, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02569 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 4.5 σε 4.75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4. 5 4.5 4.75 4.58 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.5 4.75  4.68 

13.439 Τ2ΕΔΚ-02663 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02663, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02663 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Β) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4,75.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4, 5 4,5 4,5 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,5 4,58 

13.440 Τ2ΕΔΚ-02691  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02691, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
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05.01.2020 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Γ - Impact) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,25…». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 3,75 3,73 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 4,25 3,88 

13.441 2ΕΔΚ-02708   

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02708, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
12.01.2020 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02708 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Β (Implementation) και Γ (Impact) 
για τα οποία προτείνει νέες βαθμολογίες 3,75 και 3 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 2,5 3 
Νέα βαθμολογία: 3 3,75 3 3,23 

13.442 Τ2ΕΔΚ-02759 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02759 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των  κριτηρίων (Α) και (Γ), τα οποία 
αναβαθμολογούνται σε 4,50 και 4,75 αντίστοιχα.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,5 4.5 4,4 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4,75 4,58 

13.443 Τ2ΕΔΚ-02765 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02765, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
25.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02765 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Α) το οποίο εισηγείται να 
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αναβαθμολογηθεί σε 4,25.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3.75 4 4 3.9 
Νέα βαθμολογία: 4.25 4 4 4.10 

13.444 Τ2ΕΔΚ-02790   

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02790, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02790 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation)  το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3…». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 2 3,5 2,85 
Νέα βαθμολογία: 3 3 3,5 3,15 

13.445 Τ2ΕΔΚ-02796 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02796, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02796 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Β) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4,75.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4, 5 4.5 4,5 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,5 4,58 

13.446 Τ2ΕΔΚ-02836  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02836, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
2.2.2021 Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε ομόφωνα ότι τα σχόλια της επιτροπής αξιολόγησης τεκμηριώνουν τη βαθμολογία ως 
προς το κριτήριο (α) αλλά ως προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή και η 
βαθμολογία στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,75 σε 5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί 
από 4,75 σε 5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 
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Νέα βαθμολογία: 4,75 5 5 4,9 

13.447 Τ2ΕΔΚ-02857 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02857, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
08.02.2021 Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-02857 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των  κριτηρίων (Α) και (Γ), τα οποία 
αναβαθμολογούνται σε 4,50 και 4,50 αντίστοιχα.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4, 5 4 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4, 5 4,5 4,50 

13.448 Τ2ΕΔΚ-02864 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02864, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
9.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή... ως προς το 
κριτήριο (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η βαθμολογία του κριτηρίου 
από 3,25 σε 4,25.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,0 3,25 3,25 3,15 
Νέα βαθμολογία: 3,0 3,25 4,25 3,45 

13.449 Τ2ΕΔΚ-02947 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02947, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02947 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ (Impact)  το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί από 3,75 σε 4.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,25 3,75 4 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 4 4,08 

13.450 Τ2ΕΔΚ-02964  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02964, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
03.02.2020 Πρακτικό Χ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
02964 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation) το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,5.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 4 3 3,3 
Νέα βαθμολογία: 3 4,5 3 3,45 

13.451 Τ2ΕΔΚ-03060 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03060, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
07.1.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή… 
αναβαθμολόγηση του Κριτηρίου Α από 4,50 σε 4,75. Ως προς τις βαθμολογίες των κριτηρίων Β 
και Γ, η επιτροπή θεωρεί ότι … δεν συντρέχει κανένας λόγος για επαναξιολόγηση .... Ως εκ 
τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογία της 
αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03060». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 4,00 4,00 4,20 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,00 4,00 4,30 

13.452 Τ2ΕΔΚ-03137 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03137, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
27.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … αυξάνει την 
βαθμολογία στο κριτήριο Γ από 4,25 σε 4,75 … Ως προς τα κριτήρια Α και Β, η επιτροπή 
ομόφωνα συμφωνεί με το πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης … Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03137». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 4,00 4,25 4,28 
Νέα βαθμολογία: 4,50 4,00 4,75 4,43 

13.453 Τ2ΕΔΚ-03185  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03185, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03185 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων B (Implementation) και Γ (Impact) τα 
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οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 αμφότερα». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,5 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,75 4,65 

13.454 Τ2ΕΔΚ-03241 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03241, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
03.02.2021 Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά 
από προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει μερικώς αποδεκτή ως 
προς το Κριτήριο Γ για το οποίο προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 3,5 3,85 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4 4 

13.455 Τ2ΕΔΚ-03263 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03263, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
27.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…. Η επιτροπή … συμφωνεί με 
το πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια Α και Γ … Όσον αφορά το κριτήριο 
Β, η επιτροπή … προτείνει βελτίωση της βαθμολογίας του κριτηρίου Β από 4,25 σε 4,50. Ως εκ 
τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης 
με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03263». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,75 4,25 4,75 4,60 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,50 4,75 4,68 

13.456 Τ2ΕΔΚ-03325 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03325, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
09.02.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
των κριτηρίου (Β) για το οποίο εισηγείται αναβαθμολόγηση σε 4,50.» Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,25 4 4,28 
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Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4 4,35 

13.457 Τ2ΕΔΚ-03456 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03456, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
10.2.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων… ως 
προς τα κριτήρια (α) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και η βαθμολογία στο κριτήριο (α) 
να μετατραπεί από 3,75 σε 4,25 και στο κριτήριο (γ) από 4,5 σε 5. ». Επομένως, αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,75 3,50 4,50 3,90 
Νέα βαθμολογία: 4,25 3,50 5,00 4,25 

13.458 Τ2ΕΔΚ-03457  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03457, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
30.01.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
των κριτηρίων (Β) και (Γ) για τα οποία εισηγείται αναβαθμολόγηση από 4,00 σε 4,25.» 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,00 4,00 4,00 3,60 
Νέα βαθμολογία: 3,00 4,25 4,25 3,75 

13.459 Τ2ΕΔΚ-03570 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03570, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
13.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … συμφωνεί με 
το πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια Α και Β … Όσον αφορά το κριτήριο 
Γ, η επιτροπή αναβαθμολογεί από 2,50 σε 3,50 … Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική 
αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03570». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,00 2,50 3,55 
Νέα βαθμολογία: 4,00 4,00 3,50 3,85 

13.460 Τ2ΕΔΚ-03602 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03602, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
29.01.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
των κριτηρίων (Α) και (Β) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4 και 3,5 αντίστοιχα». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3.75 3.25 3.25 3.45 
Νέα βαθμολογία: 4 3.5 3.25 3.63 

13.461 Τ2ΕΔΚ-03653 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03653, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03653 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,25 και 4,5 αντίστοιχα». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,50 4,00 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,50 4,50 4,40 

13.462 Τ2ΕΔΚ-03656 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03656, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03656 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 αμφότερα». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 4,50 4,50 4,50 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,50 4,75 4,68 

13.463 Τ2ΕΔΚ-03657 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03657, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
18.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
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των κριτηρίων (Α) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4,75 
αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.5 4.25 4.5 4.43 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.25 4.75 4.60 

13.464 Τ2ΕΔΚ-03660 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03660, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
27.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «… προτείνεται η αύξηση της 
βαθμολογίας του Κριτηρίου B από 3,00 σε 4,75. Όσον αφορά το κριτήριο Γ, η επιτροπή θεωρεί 
ότι … η αρχική βαθμολογία πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, δηλαδή 4,5. Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03660». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 5,00 3,00 4,50 4,25 
Νέα βαθμολογία: 5,00 4,75 4,50 4,78 

13.465 Τ2ΕΔΚ-03664 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03664, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
14.01.2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Β) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,25». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3.5 3.25 3.23 
Νέα βαθμολογία: 3 4.25 3.25 3.45 

13.466 Τ2ΕΔΚ-03686  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03686, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03686 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ (Impact) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4,5.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
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Αρχική βαθμολογία: 4 5 4 4,3 
Νέα βαθμολογία: 4 5 4,5 4,45 

13.467 Τ2ΕΔΚ-03719 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03719, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
12.01.2021 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03719 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4 αμφότερα.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,75 4 3,75 3,83 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4 4,00 

13.468 Τ2ΕΔΚ-03858 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03858, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03858 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation)  το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,25…». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 4 4 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 4 4,08 

13.469 Τ2ΕΔΚ-03891 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03891, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης Τ2ΕΔΚ-03891 ως προς τη βαθμολογική 
αποτύπωση του κριτηρίου (α) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,75». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,5 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,6 
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13.470 Τ2ΕΔΚ-03916 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03916, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
13.01.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … θεωρεί ότι η 
βαθμολογία της επιτροπής αξιολόγησης ως προς το κριτήριο Β είναι πλήρως τεκμηριωμένη και 
η αρχική βαθμολογία 4,00 πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. Όσον αφορά το κριτήριο Α, η 
επιτροπή αποδέχεται την ένταση και αναβαθμολογεί το κριτήριο Α από 2,5 σε 3,0 … Ως εκ 
τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης 
με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03916.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,50 4,00 5,00 3,70 
Νέα βαθμολογία: 3,00 4,00 5,00 3,90 

13.471 Τ2ΕΔΚ-03936 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03936, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
03936 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Β 
(Implementation) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 3,5 και 3,75 αντίστοιχα.». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3,5 3,15 
Νέα βαθμολογία: 3,5 3,75 3,5 3,58 

13.472 Τ2ΕΔΚ-03958        

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03958, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
21.1.2021 Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,25 σε 4,5 και για το κριτήριο (γ) 
από 4,25 σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,25 4,25 4,25 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,50 4,50 4,40 

13.473 Τ2ΕΔΚ-04008 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04008, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
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05.01.2020 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (B - Implementation) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,25...». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,75 3,75 3,75 3,75 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4,25 3,75 3,90 

13.474 Τ2ΕΔΚ-04060 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04060, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
9.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή … ως προς τα 
κριτήρια (α) και (β) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να αναβαθμολογηθεί το κριτήριο (α) 
από 4,25 σε 4,75 και το κριτήριο (β) από 4 σε 4,25.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,00 4,25 4,18 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,25 4,25 4,45 

13.475 Τ2ΕΔΚ-04067 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04067, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04067 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Β 
(Implementation) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 3,25 και 3,5 αντίστοιχα.». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3,5 3,15 
Νέα βαθμολογία: 3,25 3,5 3,5 3,40 

13.476 Τ2ΕΔΚ-04154  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04154, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04154 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation) το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,75 3,75 3,75 3,75 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4 3,75 3,83 

13.477 Τ2ΕΔΚ-04333 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04333, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
10.2.2021 Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων… ως 
προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και η βαθμολογία στο κριτήριο 
(β) να μετατραπεί από 4,5 σε 5 και στο κριτήριο (γ) από 4,75 σε 5». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,75 4,50 4,75 4,68 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5,00 5,00 4,90 

13.478 Τ2ΕΔΚ-04368 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04368, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά 
από προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί ότι η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς 
τα Κριτήρια Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 4 σε 4,25 (για το 
Κριτήριο B) και από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4 4 3,5 3,85 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 4,25 4,15 

13.479 Τ2ΕΔΚ-04398 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04398, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
4.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή … ως προς το 
κριτήριο (β) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η βαθμολογία του κριτηρίου 
από 3,5 σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 3,50 3,50 3,90 
Νέα βαθμολογία: 4,50 4,50 3,50 4,20 

13.480 Τ2ΕΔΚ-04478 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04478, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04478 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β (Implementation) το οποίο 
εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 4,5.     Επισημαίνεται ότι και μετά την αναβαθμολόγηση ως 
προς το κριτήριο B, η αίτηση χρηματοδότησης παραμένει απορριφθείσα λόγω μη 
συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας στα κριτήρια Α & Γ». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 4,25 2,5 3,03 
Νέα βαθμολογία: 2,5 4,5 2,5 3,10 

13.481 Τ2ΕΔΚ-04511 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04511, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
19.01.2021 Πρακτικό V της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04511 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Α (Excellence) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 3.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 4,25 3 3,18 
Νέα βαθμολογία: 3 4,25 3 3,38 

13.482 Τ2ΕΔΚ-04652  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04652, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
4.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων … ως 
προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η βαθμολογία 
του κριτηρίου (β) από 4 σε 4,75 και του κριτηρίου (γ) από 4,5 σε 4,75.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,75 4,00 4,50 4,45 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 

13.483 Τ2ΕΔΚ-04676 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04676, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04676 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Γ (Impact) τα 
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οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 3, 5 και 3,75 αντίστοιχα.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 4 3,5 3,45 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3,75 3,73 

13.484 Τ2ΕΔΚ-04682 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04682, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
4.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων … ως 
προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η 
βαθμολογία του κριτηρίου (β) από 4 σε 4,75 και του κριτηρίου (γ) από 4,25 σε 4,75.» Επομένως, 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,00 4,25 4,08 
Νέα βαθμολογία: 4,00 4,75 4,75 4,45 

13.485 Τ2ΕΔΚ-04770     

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04770, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
02.02.2021 Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04770 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και B 
(Implementation) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 και 4,5 αντίστοιχα.». 
Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4 4,5 4,35 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,60 

13.486 Τ2ΕΔΚ-04850 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04850, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
4.2.2021 Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή … ως προς τα 
κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η βαθμολογία του 
κριτηρίου (β) από 4,5 σε 4,75 και του κριτηρίου (γ) από 4 σε 4,75.» Επομένως, αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,50 4,50 4,00 3,95 
Νέα βαθμολογία: 3,50 4,75 4,75 4,25 
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13.487 Τ2ΕΔΚ-04879 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04879, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
12.01.2020 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04879 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Α (Excellence) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 3,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4,5 4 3,95 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4,5 4 4,05 

13.488 Τ2ΕΔΚ-04969 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04969, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων 
κατέληξε … ως προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να 
μετατραπεί η βαθμολογία του κριτηρίου (β) από 4,5 σε 5 και του κριτηρίου (γ) από 4,5 σε 
4,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 4,50 4,50 4,50 
Νέα βαθμολογία: 4,50 5,00 4,75 4,73 

13.489 Τ2ΕΔΚ-04997 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04997, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
05.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση 
του κριτηρίου (Α) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί σε 3,5. ...Επισημαίνεται ότι και μετά 
την αναβαθμολόγηση ως προς το κριτήριο Α, η αίτηση χρηματοδότησης παραμένει 
απορριφθείσα λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας στο κριτήριο Β». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 2,5 4 3,15 
Νέα βαθμολογία: 3,5 2,5 4 3,35 

13.490 Τ2ΕΔΚ-04998 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04998, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
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28.01.2020 Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
04998 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) και Β 
(Implementation) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4 και 3 αντίστοιχα.». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 2,5 4,5 3,5 
Νέα βαθμολογία: 4 3 4,5 3,85 

13.491 Τ2ΕΔΚ-05171             

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05171, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
9.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή … ως προς το 
κριτήριο (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση και να μετατραπεί η βαθμολογία του κριτηρίου 
από 3,5 σε 4,5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,0 3,5 3,5 3,3 
Νέα βαθμολογία: 3,0 3,5 4,5 3,6 

13.492 Τ2ΕΔΚ-05192 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05192, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.01.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά 
από προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί ότι η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς 
τα Κριτήρια Α και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3 σε 3,5 (για το 
Κριτήριο Α) και από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ).». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η 
νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται 
ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,5 3,3 
Νέα βαθμολογία: 3,5 3,5 4,0 3,65 

13.493 Τ2ΕΔΚ-05314  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05314, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
28.1.2021 Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων … ως 
προς τα κριτήρια (β) και (γ) εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση. Για αυτό και η επιτροπή 
ενστάσεων εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 3,5 σε 4 και για το 
κριτήριο (γ) από 3 σε 3,5.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 3,50 3,00 3,55 
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Νέα βαθμολογία: 4,00 4,00 3,50 3,85 

13.494 Τ2ΕΔΚ-00136 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00136, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 30.12.2020 
Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ, για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 4 σε 4,5 (για το Κριτήριο Β)  και από 2,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2,5 4 2,5 2,95 
Νέα βαθμολογία: 4,0 4,5 4 4,15 

13.495 Τ2ΕΔΚ-00231  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00231, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 4.1.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3 σε 
4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,0 4,5 4,5 3,9 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,6 

13.496 Τ2ΕΔΚ-00421 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00421, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 08.02.2021 
Πρακτικό 14 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2,5 3,5 3 2,95 
Νέα βαθμολογία: 4,0 4,25 4,25 4,15 

13.497 Τ2ΕΔΚ-00592  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00592, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 11.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
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αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 4,25 σε 
4,75 στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4 σε 5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 4 σε 
4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4 4 4,1 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 4,75 4,83 

13.498 Τ2ΕΔΚ-00609  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00609, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί 
ομόφωνα και κάνει πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο 
(α) να μετατραπεί από 4 σε 4,5.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 5 5 4,6 
Νέα βαθμολογία: 4,5 5 5 4,8 

13.499 Τ2ΕΔΚ-00639 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00639, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 05.01.2021 
Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την 
αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00639 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου (Γ) το οποίο εισηγείται να αναβαθμολογηθεί από 3,5 
σε 4.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4 3,5 4,05 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4 4 4,20 

13.500 Τ2ΕΔΚ-00835 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00835 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 08.01.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται την  πλήρη αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-
00835  ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (α), (β) και (γ) τα οποία εισηγείται 
να αναβαθμολογηθούν σε 4, 4.25  και 4.25  αντίστοιχα.» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως 

 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3 3.15 
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Νέα βαθμολογία: 4.0 4.25 4.25 4.15 

13.501 Τ2ΕΔΚ-00842 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00842, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,75… Κριτήριο Β: 5… 
Κριτήριο Γ: 4,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00842». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 3,5 3,85 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 4,75 4,83 

13.502 Τ2ΕΔΚ-00950 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-00950, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και συγκεκριμένα τη 
βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής 
που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως 
ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 3,25… Κριτήριο Β: Βαθμός 3,75… Κριτήριο Γ: Βαθμός 4… Ως εκ 
τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό 
Τ2ΕΔΚ-00950». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,5 3,30 
Νέα βαθμολογία: 3,25 3,75 4 3,63 

13.503 Τ2ΕΔΚ-01037 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01037, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 29.01.2021 
Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01037 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των και τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: (Α - Excellence) 3,5, Β (Implementation) 4 και Γ (Impact) 3». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 3,75 1,25 2,5 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3 3,50 

13.504 Τ2ΕΔΚ-01097 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01097, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 29.01.2021 
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Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01097 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (Α - Excellence) και (Γ - Impact) τα οποία εισηγείται να 
αναβαθμολογηθούν σε 3,5 και 3 αντίστοιχα.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 4 2,25 3,08 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3 3,50 

13.505 Τ2ΕΔΚ-01117 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01117, η οποία υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 7.1.2021 

Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή ενστάσεων 

εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων (α), 

(β) και (γ) και τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75 το κριτήριο (α) σε 4,5 το 

κριτήριο (β) και σε 4.5 το κριτήριο (γ).» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 

βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3 3,5 3,35 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 4,5 4,60 

13.506 Τ2ΕΔΚ-01118 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01118, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 3,75… Κριτήριο 
Β: Βαθμός 4… Κριτήριο Γ: Βαθμός 4… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01118». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 3,5 3,50 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4 4 3,90 

13.507 Τ2ΕΔΚ-01231  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01231, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.1.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3 σε 
4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 3,5 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 2,5 
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σε 4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 2,5 3 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 

13.508 Τ2ΕΔΚ-01278 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01278, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 05.01.2021 
Πρακτικό II της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την 
αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01278 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση και των τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: (Α - Excellence) 4,75, Β (Implementation) 4,75 και Γ (Impact) 4,75.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 4 3,45 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 

13.509 Τ2ΕΔΚ-01291 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01291, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 4,75… Κριτήριο 
Β: Βαθμός 5… Κριτήριο Γ: Βαθμός 4,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01291». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,25 4,5 4,23 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 4,75 4,83 

13.510 Τ2ΕΔΚ-01368 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01368, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 25.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,25… Κριτήριο Β: 4,25… 
Κριτήριο Γ: 4,25… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01368». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 3,5 4 3,85 
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Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,25 4,25 

13.511 Τ2ΕΔΚ-01398 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01398, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,25… Κριτήριο Β: 4,5… 
Κριτήριο Γ: 4,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01398». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,75 3,38 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,5 4,75 4,48 

13.512 Τ2ΕΔΚ-01464 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01464, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,25… Κριτήριο Β: 4,5… 
Κριτήριο Γ: 3,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01464». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 3,5 3,50 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,5 3,75 4,18 

13.513 Τ2ΕΔΚ-01536 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01536, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 4… Κριτήριο Β: 
Βαθμός 3,75… Κριτήριο Γ: Βαθμός 4… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01536». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3 3,00 
Νέα βαθμολογία: 4 3,75 4 3,93 

13.514 Τ2ΕΔΚ-01627 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01627, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση ως προς το κριτήριο Α με ανάλογη τεκμηρίωση, ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 
4,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01627». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4,75 5 4,33 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5 4,83 

13.515 Τ2ΕΔΚ-01641 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01641, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.12.2020 
Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=4,25, (Β)=4,75 και 
(Γ)= 4,75 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3.75 3.23 
Νέα βαθμολογία: 4.25 4.75 4.75 4.55 

13.516 Τ2ΕΔΚ-01658  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01658, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 25.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 4 σε 
4,75, στο κριτήριο (β) από 4,5 σε 5 και στο κριτήριο (γ) από 4,25 σε 5».  Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,5 4,25 4,23 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 5 4,9 

13.517 Τ2ΕΔΚ-01695 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01695, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 09.02.2021 
Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 3,75 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 3,5 3,5 3,1 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4,25 4,25 4,05 

 
13.518 Τ2ΕΔΚ-01727 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01727, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 29.01.2021 
Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01727 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση και των τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: (Α - Excellence) 4, Β (Implementation) 4,25 και Γ (Impact) 3». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 2,5 3,35 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 3 3,78 

13.519 Τ2ΕΔΚ-01778 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01778, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 3,5… Κριτήριο 
Β: Βαθμός 3,75… Κριτήριο Γ: Βαθμός 3,75…  Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 
της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01778». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3 3,00 
Νέα βαθμολογία: 3,5 3,75 3,75 3,65 

13.520 Τ2ΕΔΚ-01786 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01786, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.01.2021 
Πρακτικό IIΙ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01786 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των τριών κριτηρίων, τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν ως 
εξής: Α (Excellence) 4,75, Β (Implementation) 4,25 και Γ (Impact) 4,25». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 
 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4 4 4,2 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,25 4,25 4,45 
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13.521 Τ2ΕΔΚ-01796 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01796, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ), τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=3,75, (Β)=4 και (Γ)= 
3,75 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3.5 3 3.5 3.35 
Νέα βαθμολογία: 3.75 4 3.75 3.83 

13.522 Τ2ΕΔΚ-01843 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01843, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Βαθμός 3,5… Κριτήριο Β; 
Βαθμός 3,75… Κριτήριο Γ: Βαθμός 3,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01843». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3 3,00 
Νέα βαθμολογία: 3,5 3,75 3,75 3,65 

13.523 Τ2ΕΔΚ-01955 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01955, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 21.01.2021 
Πρακτικό IV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01955 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν ως 
εξής: (Α - Excellence) 4,5, Β (Implementation) 4,75 και Γ (Impact) 4,5». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4,5 4 3,95 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,5 4,58 

13.524 Τ2ΕΔΚ-02063  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02063, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
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Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε 
ομόφωνα να κάνει πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) 
να μετατραπεί από 3 σε 4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) 
να μετατραπεί από 4 σε 4,75». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 4 4 3,6 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 

13.525 Τ2ΕΔΚ-02097 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02097, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων ομόφωνα κάνει 
πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί 
από 3,75 σε 4,5, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,5 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) να 
μετατραπεί από 4 σε 4,75». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,75 4,5 4 4,05 

Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,75 4,65 

13.526 Τ2ΕΔΚ-02135  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02135, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε 
ομόφωνα να κάνει πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) 
να μετατραπεί από 4 σε 4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 3,75 σε 4,5 και στο κριτήριο 
(γ) να μετατραπεί από 4,25 σε 5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 3,75 4,25 4 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 5 4,75 

13.527 Τ2ΕΔΚ-02178  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02178, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε 
ομόφωνα να κάνει πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) 
να μετατραπεί από 4,25 σε 4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4 σε 4,5 και στο κριτήριο 
(γ) να μετατραπεί από 4,25 σε 5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία 
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4 4,25 4,18 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,5 5 4,75 

13.528 Τ2ΕΔΚ-02191  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02191, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 2.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε 
ομόφωνα να κάνει πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) 
να μετατραπεί από 4,5 σε 4,75, και στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,5 σε 4,75». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 5 4,65 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5 4,83 

13.529 Τ2ΕΔΚ-02208 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02208, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 21.01.2021 
Πρακτικό 8 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4,25 (για το 
Κριτήριο Α), από 3 σε 4 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,5 3 3,5 3,35 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4 4 4,1 

 
13.530 Τ2ΕΔΚ-02258    

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02258, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 02.02.2021 
Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02258 και την 
αναβαθμολόγηση του κριτηρίου Α (Excellence) από 3,25 σε 4,25, του κριτηρίου B 
(Implementation) από 3,5 σε 4,25 και του κριτηρίου Γ (Impact) από 3 σε 4». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 3,5 3 3,25 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4 4,18 
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13.531 Τ2ΕΔΚ-02333 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02333, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 14.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,75… Κριτήριο Β: 5… 
Κριτήριο Γ: 5… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02333». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,5 4 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 5 4,90 

13.532 Τ2ΕΔΚ-02350 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02350, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 25.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 2,75… Κριτήριο Β: 3,25… 
Κριτήριο Γ: 3 Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02350. Επισημαίνεται ότι μετά την αναβαθμολόγηση ως 
προς τα κριτήρια Α, Β και Γ, η αίτηση χρηματοδότησης δεν συγκεντρώνει την ελάχιστη 
αποδεκτή βαθμολογία τόσο ως προς το κριτήριο Α, όσο και ως προς το σύνολο της 
βαθμολογίας». Αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2 2 2 2,00 
Νέα βαθμολογία: 2,75 3,25 3 2,98 

13.533 Τ2ΕΔΚ-02364 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02364, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 25.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προέβη σε 
αναβαθμολόγηση με ανάλογη τεκμηρίωση ως ακολούθως: Κριτήριο Α: 4,75… Κριτήριο Β: 5… 
Κριτήριο Γ: 4,75… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02364». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,50 
Νέα βαθμολογία: 4,75 5 4,75 4,83 

13.534 Τ2ΕΔΚ-02391 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02391, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 05.02.2021 
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Πρακτικό 13 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4,25 (για το 
Κριτήριο Α), από 4 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4,5 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 3,5 3,65 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,5 4,33 

13.535 Τ2ΕΔΚ-02429 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02429, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.12.2020 
Πρακτικό 1 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … θεωρεί ότι η ένσταση 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και ότι η βαθμολογία στα Κριτήρια Α, Β και Γ, πρέπει να 
βελτιωθεί. Συγκεκριμένα: Κριτήριο Α από 4,50 σε 4,75. Κριτήριο Β από 4,50 σε 4,75. Κριτήριο Γ 
από 4,00 σε 4.25. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02429.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4,5 4,00 4,35 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,25 4,60 

13.536 Τ2ΕΔΚ-02491 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02491, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 04.02.2021 
Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4,25 (για το 
Κριτήριο Α), από 4 σε 4,5 (για το Κριτήριο Β) και από 4 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 4 3,8 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,5 4,25 4,33 

13.537 Τ2ΕΔΚ-02494 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02494, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 04.02.2021 
Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
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αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 3,5 3,5 
Νέα βαθμολογία: 4,0 4,25 4 4,08 

 
13.538 Τ2ΕΔΚ-02654  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02654, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 8.2.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων ομόφωνα κάνει 
πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί 
από 4 σε 4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,5 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) να 
μετατραπεί από 4,5 σε 5». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,50 4,50 4,30 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5,00 4,83 

13.539 Τ2ΕΔΚ-02697 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02697, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 15.1.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … θεωρεί ότι η ένσταση … 
είναι αποδεκτή και … επικαιροποιεί την βαθμολογία ως εξής: Κριτήριο Α από 3,50 σε 4,00 ... 
Κριτήριο Β από 3,75 σε 4,25 ... Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης 
της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02697.» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,50 3,75 5,00 4,03 
Νέα βαθμολογία: 4,00 4,25 5,00 4,38 

13.540 Τ2ΕΔΚ-02713 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02713, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Α) να μετατραπεί από 3,75 σε 
5,00». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά 
την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3.75 4,25 4.5 4,13 
Νέα βαθμολογία: 5 4,25 4,5 4,63 
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13.541 Τ2ΕΔΚ-02717  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02717, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 30.01.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Α) να μετατραπεί από 3,00 σε 
4,75, στο κριτήριο (Β) να μετατραπεί από 4,25 σε 5,00 και στο κριτήριο (Γ) να μετατραπεί από 
3,25 σε 4,50.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,00 4,25 3,25 3,45 

Νέα βαθμολογία: 4,75 5,00 4,50 4,75 

13.542 Τ2ΕΔΚ-02748 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02748, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 09.02.2021 
Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,5 3,3 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4 4 

13.543 Τ2ΕΔΚ-02795 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02795, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 21.1.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται την αποδοχή της ένστασης Τ2ΕΔΚ-02795 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (α), (β) και (γ), τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,5 για το κριτήριο (α), 
σε 4,75 για το κριτήριο (β) και σε 4,5 για το κριτήριο (γ)». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3,5 3,15 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,5 4,58 

13.544 Τ2ΕΔΚ-02813 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02813, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 1.02.2021 
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Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή αναβαθμολογεί το κριτήριο 
Α από 3,50 σε 4,50. Όσον αφορά το κριτήριο Γ, η επιτροπή το αναβαθμολογεί από 4,00 σε 5,00 
… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης 
με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02813». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 5,00 4,00 4,10 
Νέα βαθμολογία: 4,5 5,00 5,00 4,80 

13.545 Τ2ΕΔΚ-02899 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02899, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 21.1.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται την αποδοχή της ένστασης Τ2ΕΔΚ-02899 ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (α), (β) και (γ), τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,5 για το κριτήριο (α), 
σε 4,25 για το κριτήριο (β) και σε 4,75 για το κριτήριο (γ).» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 4 3,75 3,33 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,25 4,75 4,50 

13.546 Τ2ΕΔΚ-02971 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02971, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ), τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=4,5, (Β)=4,75 και 
(Γ)= 4,5 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4.25 4 4.08 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.75 4.5 4.58 

13.547 Τ2ΕΔΚ-02974  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-02974 η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Α) να μετατραπεί από 4,25 σε 
4,50, στο κριτήριο (Β) να μετατραπεί από 4,50 σε 4,75 και στο κριτήριο (Γ) να μετατραπεί από 

ΑΔΑ: 61ΨΠ46ΜΤΛΡ-34Δ



            

Σελίδα 102 από 114 

 

 

4,50 σε 4,75». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4, 5 4.5 4,4 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,75 4,65 

13.548 Τ2ΕΔΚ-03011 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03011, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α) και (Γ), τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=4,5 (και (Γ)= 4,5 
αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.25 4.75 3.5 4.18 
Νέα βαθμολογία: 4.5 4.75 4.5 4.58 

13.549 Τ2ΕΔΚ-03066 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03066, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=4,25, (Β)=4,5 και 
(Γ)= 4,25 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4.25 4 4.08 
Νέα βαθμολογία: 4.25 4.5 4.25 4.33 

13.550 Τ2ΕΔΚ-03093 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03093, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.1.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 4 σε 
4,75, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,25 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 
4,25 σε 4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,25 4,25 4,15 

Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 4,75 4,75 
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13.551 Τ2ΕΔΚ-03104 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03104, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό VII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03104 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση και των τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: Α (Excellence) 4, Β (Implementation) 4,25 και Γ (Impact) 3,75.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,5 3,3 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 3,75 4,00 

13.552 Τ2ΕΔΚ-03126 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03126, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 02.02.2021 
Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03126 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α (Excellence) & B (Implementation), για τα οποία 
εισηγείται την αναβαθμολόγηση από 4 σε 4,5 και από 4,5 σε 4,75 αντίστοιχα.». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,50 5,00 4,45 
Νέα βαθμολογία: 4,50 4,75 5,00 4,73 

13.553 Τ2ΕΔΚ-03166 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03166, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 27.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή αποδίδει στο κριτήριο Α 
βαθμό 4,25, στο κριτήριο Β βαθμό 4,25 και στο κριτήριο Γ βαθμό 4,25. Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03166.» 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,00 4,00 4,00 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,25 4,25 

13.554 Τ2ΕΔΚ-03206                  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03206, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων … κάνει 
πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί 
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από 4,25 σε 4,5, στο κριτήριο (β) από 4,5 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) από 4,5 σε 5.». 
Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,50 4,50 4,40 
Νέα βαθμολογία: 4,50 4,75 50 4,73 

13.555 Τ2ΕΔΚ-03237 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03237, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 05.01.2021 
Πρακτικό III της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…, η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται η 
βαθμολογία στο κριτήριο (Α - Excellence) να αλλάξει από 1 σε 3…. η βαθμολογία στο κριτήριο Β 
(Implementation) να αλλάξει από 1.5 σε 3…. η βαθμολογία στο κριτήριο Γ (Impact) να αλλάξει 
από 1.5 σε 3… Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03237.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 1 1,5 1,5 1,3 

Νέα βαθμολογία: 3 3 3 3,00 

13.556 Τ2ΕΔΚ-03295 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03295, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.01.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α),(Β) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,75, 4,5 και 4,5 
αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 4.25 4.08 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.5 4.5 4.60 

13.557 Τ2ΕΔΚ-03302 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03302, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 03.02.2021 
Πρακτικό 11 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
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Αρχική βαθμολογία: 2,5 3,5 3,5 3,10 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 4,25 4,15 

13.558 Τ2ΕΔΚ-03421 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03421, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 01.02.2021 
Πρακτικό VIII της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03421 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των τριών κριτηρίων, τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν ως 
εξής: Α (Excellence) 3,5, Β (Implementation) 4  και Γ (Impact) 3,5.». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3 3 3 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4 3,5 3,65 

13.559 Τ2ΕΔΚ-03427 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03427, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 1.2.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η ερευνητική πρόταση 
λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 5,00 στο κριτήριο Β … το κριτήριο Α … και το κριτήριο Γ … 
αναβαθμολογούνται σε 5,00 … Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης 
της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03427». Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,00 3,5 3,00 3,15 
Νέα βαθμολογία: 5,00 5,00 5,00 5,00 

13.560 Τ2ΕΔΚ-03448 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03448, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.1.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3 σε 
4,25, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 3 σε 4,25 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 3,5 
σε 4.». Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,00 3,00 3,50 3,15 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,00 4,18 
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13.561 Τ2ΕΔΚ-03478  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03478, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 02.02.2021 
Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03478 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των τριών κριτηρίων, τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν ως 
εξής: Α (Excellence) 4,5, Β (Implementation) 4,5 και Γ (Impact) 4,75.».  Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 4 4 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4,75 4,58 

13.562 Τ2ΕΔΚ-03510 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03510, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 12.01.2021 
Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03510 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Α (Excellence) το οποίο εισηγείται να 
αναβαθμολογηθεί σε 4,5.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4 4 4 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4 4 4,20 

13.563 Τ2ΕΔΚ-03511        

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03511, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 4,5 σε 
4,75, στο κριτήριο (β) από 4,5 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) από 4,75 σε 5.» Επομένως, αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,50 4,50 4,75 4,58 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5,00 4,83 

13.564 Τ2ΕΔΚ-03559 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03559, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 27.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…προτείνεται η αύξηση της βαθμολογίας 
του Κριτηρίου Α από 4,00 σε 4,50 … προτείνεται η αύξηση της βαθμολογίας του κριτηρίου Γ από 
4,00 σε 4,50. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
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χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03559.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 4,5 4,00 4,15 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,5 4,5 4,50 

13.565 Τ2ΕΔΚ-03655 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03655, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 02.02.2021 
Πρακτικό IΧ της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03655 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των τριών κριτηρίων, τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν ως 
εξής: Α (Excellence) 4,5, Β (Implementation) 4,25 και Γ (Impact) 4,75.».  Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,5 3,5 3,5 3,5 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,25 4,75 4,50 

13.566 Τ2ΕΔΚ-03678 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03678, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 25.01.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Β) να μετατραπεί από 4,00 σε 
4,75…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης της αίτησης 
χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03678». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα 
βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 4 4.25 4,28 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,25 4,50 

13.567 Τ2ΕΔΚ-03681 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03681, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε (Α)=4,75, (Β)=4,5 και 
(Γ)= 4,75 αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4.50 4.25 4.50 4.43 
Νέα βαθμολογία: 4.75 4.50 4.75 4.68 
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13.568 Τ2ΕΔΚ-03733 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03733, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 1.2.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Τα κριτήρια Α και Γ 
αναβαθμολογούνται από 2,50 σε 3,50. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03733.» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,5 4,5 2,5 3,10 
Νέα βαθμολογία: 3,5 4,5 3,5 3,80 

13.569 Τ2ΕΔΚ-03741               

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03741, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 9.2.2021 
Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3,25 
σε 4,5, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,5 σε 5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 3,5 
σε 4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,25 4,50 3,50 3,70 
Νέα βαθμολογία: 4,50 5,00 4,75 4,73 

13.570 Τ2ΕΔΚ-03760 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03760, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 13.1.202135 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…προτείνεται η αύξηση της βαθμολογίας 
και των τριών κριτηρίων κατά 0,25 μονάδες, δηλαδή αποδίδει στο κριτήριο Α βαθμό 2,25, στο 
κριτήριο Β βαθμό 2,25 και στο κριτήριο Γ βαθμό 3,25.» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,00 2,00 3,00 2,30 
Νέα βαθμολογία: 2,25 2,25 3,25 2,55 

Επισημαίνεται ότι και μετά την αναβαθμολόγηση ως προς τα κριτήρια Α, Β και Γ, η αίτηση 
χρηματοδότησης παραμένει απορριφθείσα λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής 
βαθμολογίας στα κριτήρια Α & Β και στη συνολική βαθμολογία. 
 

13.571 Τ2ΕΔΚ-03781    

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03781, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 12.01.2021 
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Πρακτικό ΙV της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03781 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση των και τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: Α (Excellence) 4,25, Β (Implementation) 4 και Γ (Impact) 4,5.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,75 3,5 4 3,75 

Νέα βαθμολογία: 4,25 4 4,5 4,25 

13.572 Τ2ΕΔΚ-04010 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04010, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.01.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συνεπώς, η Επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται την πλήρη αποδοχή της ένστασης ως προς τη βαθμολογική αποτύπωση των 
κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ) τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν σε 4,5, 4,75 και 4,5 
αντίστοιχα». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3.50 3.50 40 3.65 
Νέα βαθμολογία: 4.50 4.75 4.50 4.58 

13.573 Τ2ΕΔΚ-04012                    

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04012, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 28.1.2021 
Πρακτικό 6 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων … εισηγείται η 
βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 4,25 σε 5, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί 
από 3,75 σε 4,5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 3,5 σε 4,5.». Επομένως, αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 3,75 3,50 3,88 
Νέα βαθμολογία: 5,00 4,50 4,50 4,70 

13.574 Τ2ΕΔΚ-04046 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04046, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 09.02.2021 
Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3 3,5 3,5 3,3 
Νέα βαθμολογία: 4 4,25 4 4,08 

13.575 Τ2ΕΔΚ-04337 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04337, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 27.1.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Η επιτροπή … προτείνει 
αναβαθμολόγηση του κριτηρίου Γ από 3,00 σε 4,00 … Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την 
αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04337.» Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 5,00 5,00 3,00 4,40 
Νέα βαθμολογία: 5,00 5,00 4,00 4,70 

13.576 Τ2ΕΔΚ-04388 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04388, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 04.02.2021 
Πρακτικό 12 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3,5 σε 4,25 (για το 
Κριτήριο Α), από 4 σε 4,25 (για το Κριτήριο Β) και από 3,5 σε 4,25 (για το Κριτήριο Γ)». 
Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την 
εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,5 4 3,5 3,65 
Νέα βαθμολογία: 4,25 4,25 4,25 4,25 

13.577 Τ2ΕΔΚ-04392 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04392, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 3.1.2021 
Πρακτικό 3 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Συμπερασματικά, προτείνεται: Κριτήριο 
Α: αναβαθμολόγηση από 2,00 σε 2,50, Κριτήριο Β: αναβαθμολόγηση από 4,00 σε 5,00, Κριτήριο 
Γ: αναβαθμολόγηση από 4,00 σε 4,50. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04392…» Επομένως αντί της αρχικής 
βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) 
αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 2,00 4,00 4,00 3,2 
Νέα βαθμολογία: 2,5 5,00 4,5 3,85 
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Επισημαίνεται ότι και μετά την αναβαθμολόγηση ως προς τα κριτήρια Α, Β και Γ, η αίτηση 
χρηματοδότησης παραμένει απορριφθείσα λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής 
βαθμολογίας στο κριτήριο Α. 

13.578 Τ2ΕΔΚ-04581              

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04581, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Σύμφωνα με το από 
9.2.2021 Πρακτικό 9 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει 
πλήρως αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 
4,25 σε 4,5, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 4,5 σε 5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 
4,25 σε 4,75.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,25 4,50 4,25 4,33 
Νέα βαθμολογία: 4,50 5,00 4,75 4,73 

13.579 Τ2ΕΔΚ-04616 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04616, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3,75 
σε 4,75, στο κριτήριο (β) από 4,25 σε 4,75 και στο κριτήριο (γ) από 4,5 σε 5.» Επομένως, αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3,75 4,25 4,50 4,13 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,75 5,00 4,83 

13.580 Τ2ΕΔΚ-04748 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04748, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 4.2.2021 
Πρακτικό 7 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (α) να μετατραπεί από 3,5 σε 
5, στο κριτήριο (β) να μετατραπεί από 3,75 σε 4,5 και στο κριτήριο (γ) να μετατραπεί από 3,5 
σε 4,5.» Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται 
μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 3,50 3,75 3,50 3,58 
Νέα βαθμολογία: 5,00 4,50 4,50 4,70 

13.581 Τ2ΕΔΚ-04800 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04800, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 26.01.2021 
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Πρακτικό VI της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται 
την αποδοχή της ένστασης της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04800 ως προς τη 
βαθμολογική αποτύπωση και των τριών κριτηρίων τα οποία εισηγείται να αναβαθμολογηθούν 
ως εξής: Α (Excellence) 4,75, Β (Implementation) 4,25 και Γ (Impact) 4,5.». Επομένως αντί της 
αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,5 3,25 4,25 4,05 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,25 4,5 4,53 

13.582 Τ2ΕΔΚ-04828 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04828, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 01.02.2021 
Πρακτικό 10 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3 σε 4,5 (για το Κριτήριο Β) και από 3 σε 4,5 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως 
αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2,5 3 3 2,8 
Νέα βαθμολογία: 4 4,5 4,5 4,3 

13.583 Τ2ΕΔΚ-04840  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04840, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 30.01.2021 
Πρακτικό 5 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Α) να μετατραπεί από 4,00 
σε 4,75, στο κριτήριο (Β) να μετατραπεί από 3,50 σε 4,50 και στο κριτήριο (Γ) να μετατραπεί 
από 3,00 σε 4,50.» Επομένως, αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4,00 3,50 3,00 3,55 
Νέα βαθμολογία: 4,75 4,50 4,50 4,60 

13.584 Τ2ΕΔΚ-04829 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-04829, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 09.02.2021 
Πρακτικό 15 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 3 σε 4 (για το 
Κριτήριο Α), από 3 σε 4 (για το Κριτήριο Β) και από 3 σε 4 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
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 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 3 3 3 3 
Νέα βαθμολογία: 4 4 4 4 

13.585 Τ2ΕΔΚ-05051  

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05051, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 18.01.2021 
Πρακτικό 4 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή ενστάσεων κάνει πλήρως 
αποδεκτή την ένσταση και εισηγείται η βαθμολογία στο κριτήριο (Α) να μετατραπεί από 4,00 σε 
4,50, στο κριτήριο (Β) να μετατραπεί από 4,25 σε 4,75 και στο κριτήριο (Γ) να μετατραπεί από 
4,00 σε 4,75.». Επομένως αντί της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 

 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 
Αρχική βαθμολογία: 4 4,25 4 4,08 
Νέα βαθμολογία: 4,5 4,75 4,75 4,65 

13.586 Τ2ΕΔΚ-05190 

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ2ΕΔΚ-05190, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το από 07.01.2021 
Πρακτικό 2 της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «Η επιτροπή ενστάσεων μετά από 
προσεκτική μελέτη της ένστασης …θεωρεί η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς τα 
Κριτήρια Α, Β και Γ για τα οποία προτείνεται αύξηση της βαθμολογίας από 2,5 σε 3,75 (για το 
Κριτήριο Α), από 3 σε 4 (για το Κριτήριο Β) και από 3 σε 3,75 (για το Κριτήριο Γ)». Επομένως αντί 
της αρχικής βαθμολογίας, η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) αποτυπώνεται ακολούθως. 
 
 Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ Σύνολο 

Αρχική βαθμολογία: 2,5 3 3 2,8 
Νέα βαθμολογία: 3,75 4 3,75 3,83 
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14. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί 
της ανωτέρω ένστασης.  

15. Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους.  
16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή 

την απόρριψη της ένστασής τους και το αποτέλεσμα της διερεύνησης της δυνατότητας (ή μη) 
χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων. 

17. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες  
 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)  

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 

 της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr) 

 της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) 

                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 

 
 
 

Αθανάσιος Κυριαζής 

 

Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 

 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 

 ΕΥΚΕ 

 ΕΥΘΥ 

 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) 

 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ / Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μονάδες Α1, Α2, Β1 

 ΜΟΔ AE, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας 

 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδες Α, Β1, Β2, Β3 και Γ 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.eyde-etak.gr/
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