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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας 
Τμήμα Γ’ Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      14-03-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 27548 - 14-03-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Μεσογείων 14-18
: 115 27, Αθήνα
: Θεώνη Σοφιανοπούλου
: 2131300160
: tsof@gsrt.gr

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο 
της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για 
αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19».

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Α΄133).

β) του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της 

οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση 

και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις 

ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και 

το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α΄119).

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121), όπως διορθώθηκε (Α΄126) και ισχύει.

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού.
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στ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄15).

ζ) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 

Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).

η) της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

θ) της με αριθμ. Πρ. 48/01.08.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» 

(B΄3100). 

ι) της με αριθμ. Πρ. 80327/01.08.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511).

ια) της με αριθμ. Πρ. 123476/04.12.2019 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 

εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Β΄4452).

2. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 258).

3. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Το Ν 4622/2019 (Α΄133) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, όπως ισχύει.

5. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. C(2020) 1863 της 19.3.2020, σχετικά με το 

Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 6 «Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων» της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 68).

7. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 

αυτού, όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013)

9. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).

10. Το ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει.

11. Την με Α.Π. 135525/18.12.2020 Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ «Εφαρμογή του ΣΔΕ σε δράσεις 

επιχορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Καν. 1301/2013» και το από 

22.12.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΚΕ.

12. Την με Α.Π. 172/20/Α2 /13.01.2021 Πρόσκληση προς τη ΓΓΕΚ, με κωδικό 139 και α/α ΟΠΣ 

4734 και τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για 

αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19» (ΑΔΑ: Ψ38Ι46ΜΤΛΡ-9ΤΤ).

13. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1729/262/Α2/16.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΛΥ46ΜΤΛΡ - ΓΡΛ) απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ όπως τροποποιήθηκε 

με τις με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3522/16.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΤ46ΝΤΛΡ-ΝΘ0), 4767/10.09.2021 

(ΑΔΑ: ΡΠ7Υ46ΜΤΛΡ-ΘΒΜ) 5455/14.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΣ5Θ46ΜΤΛΡ-2ΤΩ) και 5578 - 21/10/2021 

(ΑΔΑ: ΩΦ6Ι46ΜΤΛΡ-Η66) όμοιες αποφάσεις.

14. Την με Α.Π. ΓΓΕΚ 75075 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) απόφαση με θέμα: 

Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ Απόφαση Ένταξης 

Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 

Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ όπως τροποποιήθηκε με τις 

υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΚ 89429 - 06-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΖΝ46ΜΤΛΡ-40Θ), 112318 - 15-10-2021 

(ΑΔΑ: 6ΥΞΜ46ΜΤΛΡ-56Θ) και 122461 – 11-11-2021 (ΑΔΑ: 63ΞΛ46ΜΤΛΡ-ΥΧΣ) και 134624 – 
09-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΡΤ46ΜΤΛΡ-ΛΑ8) όμοιες αποφάσεις.

15. Την με Α.Π. ΓΓΕΚ 75076 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΧΘ46ΜΤΛΡ-ΨΧΗ) απόφαση με θέμα: 

Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 
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της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» -Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ, όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΚ 89428 – 06-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ6Υ46ΜΤΛΡ-ΝΧΚ), 112316 – 15-10-

2021 (ΑΔΑ: ΨΘΩΝ46ΜΤΛΡ-6ΣΨ) και 122463 – 11-11-2021 (ΑΔΑ: 924Π46ΜΤΛΡ-ΥΦΛ) και 

134625 -- 09 -12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΤΛ46ΜΤΛΡ-ΣΟ9) όμοιες αποφάσεις.

16. Την με Α.Π. ΓΓΕΚ 135859 - 13/12/2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Καινοτομίας με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19»», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22676 - 01/03/2022 όμοια Απόφαση.

17. Το με Α.Π. ΓΓΕΚ 23342 - 02-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας 

και Καινοτομίας / Τμήμα Γ’ Καινοτομίας με θέμα: «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης 

ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate 

Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Βάσει του εγκεκριμένου πρακτικού της από 02.03.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής για τη 

διενέργεια διοικητικού ελέγχου / ενστάσεων των αιτημάτων νεοφυών επιχειρήσεων, μετά από 

απόρριψη, από την επιτροπή ελέγχου αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας και 

των  δικαιολογητικών ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη 

Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Covid-19, (σημείο 17 του παρόντος),

Την ένταξη προς χρηματοδότηση επί πλέον πέντε / 5 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής 

Δημόσιας Δαπάνης: 426.067,10 €

και

την απόρριψη επί πλέον είκοσι τεσσάρων / 24 αιτήσεων χρηματοδότησης, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της 

Δράσης.

2. Σύμφωνα δε με το ανωτέρω, η κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων είναι δεόντως και 

επαρκώς αιτιολογημένη. Ειδικά:

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0379887 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

γίνεται αποδεκτή.

  Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0370420 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.
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 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0370028 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0376234 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0429913 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0433443 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0395367 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0416945 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0374153 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0385361 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0410728 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0433750 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 
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απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0462707 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0420631 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0466513 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0462539 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0386452 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0443556 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0466436 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0441146 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.
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 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0458003 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0460215 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0462725 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0457680 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0460632 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0464156 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0439885 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0465995 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 

απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΓΓEGR-0462144 η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω μη πλήρωσης των 
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απαιτουμένων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση 

της Δράσης.

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

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

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

6.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
o της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
o της ΓΓΕK (https://gsri.gov.gr)
o του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

    
     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

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

Εσωτ. Διανομή:
 Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας (Έρευνα και Καινοτομία) (Γραμματεία)
 Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    

κ.α.α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.antagonistikotita.gr/
https://gsri.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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