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

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      02-11-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 105210 - 02-11-2022

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 ενστάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 
Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 

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 ν. 4738/2020 και ειδικά το Κεφάλαιο Ε΄ για τη θέσπιση του κατάλληλου οργανωτικού 

πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και 

Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης) (Α΄ 207),

γ) του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135),

δ) του ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και ειδικά το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

ε) του ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 24 αυτού.

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄119).

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

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

4. 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.

5. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄15).

6. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 

Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).

7. Της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

8. 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). 

9. 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).

10. 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).

11.Της  υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης / ΚΥΑ 

με τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με 

ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 
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ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία 43696/ 26.07.2022 (B’ 3985) όμοια απόφαση.

12. Της υπ’ αριθμ. πρωτ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 

4498), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.Της υπ’ αριθ. πρωτ. 156434/8.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΣ7Η-11Π) απόφασης ένταξης της Δράσης 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

14.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.  ΓΓΕΚ 14155 - 10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) απόφασης με 

θέμα: «Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής 

φαρμακευτικής δαπάνης κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης / ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 

ΤΑ 5150266)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 79540 - 08-08-2022 (ΑΔΑ: 

ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) όμοια απόφαση.

15.Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΚ 81682 - 22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΟΕ46ΜΤΛΡ-ΠΩΠ) απόφασης με 

θέμα: «Εγκριτική Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» 

16.Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 81681 - 22-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΙΥ46ΜΤΛΡ-ΚΛΟ) απόφασης με θέμα: 

«Απόφαση απόρριψης αιτημάτων ενίσχυσης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90282 - 20-09-2022 απόφαση με θέμα: Απόφαση Σύστασης και 

Συγκρότησης Α΄ Επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)», του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον Άξονα 3.3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας.
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18.Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 102993 - 26-10-2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Καινοτομίας με θέμα: «Έγκριση πρακτικού της Α΄ Επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK 

& ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός 

ΟΠΣ ΤΑ 5150266)», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον Άξονα 3.3: Ενίσχυση 

της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 

Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α’ Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

(σημείο 18 του παρόντος) και 

την αποδοχή μίας / 1 ένστασης, και την απόρριψη εννέα / 9 υποβληθεισών ενστάσεων ως 

ακολούθως:

  Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0491088, δεν 

γίνεται αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0491581, δεν 

γίνεται αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0513020, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0496825, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0513401, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.
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 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0485057, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL2-0512921, γίνεται 

αποδεκτή, διότι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων επιλεξιμότητας 

και συγκέντρωσε την Ελάχιστη βαθμολογία Αποδοχής σε κάθε κριτήριο και τη συνολική 

ελάχιστη βαθμολογία αποδοχής στο σύνολο των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL2-0512690, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0508653, δεν 

γίνεται αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

 Η ένσταση του δικαιούχου του αιτήματος ενίσχυσης με Κωδικό ΤΑCL1-0481064, δεν γίνεται 

αποδεκτή, διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων 

επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή 

την απόρριψη της ένστασής τους στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr, στη Δράση 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», στο μενού (Εκτυπώσεις Αποφάσεων 

«Αξιολόγηση Ένστασης»).

3. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, 

εντός προθεσμίας δέκα / 10 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της 

απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού 

Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κατ’ εφαρμογήν των προβλεπομένων στην παρ. 9 του άρθρου 

24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

https://www.ependyseis.gr/
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5. Η  παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

–της ΓΓΕΚ www.gsri.gov.gr

    
     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑZΗΣ

Κοιν.:
 Υπουργείο Υγείας
 ΕΟΠΥΥ
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)

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.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

http://www.gsri.gov.gr/
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