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ΘΕΜΑ: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και 
Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

β. Του π.δ.81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και, ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο 
η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων.

γ. Του π.δ.3/2021 (ΦΕΚ 3/Α/06.01.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»

δ. Της με αριθμ. Υ2/2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/09.07.2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»

ε. Του π.δ.83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

στ. Του π.δ.5/2022 (ΦΕΚ 15/Α’/04.02.2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων».

ζ. Της με αριθμ. 48 (ΦΕΚ 3100/Β/1.8.2019) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».

η. Της με αρ. πρωτ. 80327/1.8.19 (ΦΕΚ 511/ Υ.Ο.Δ.Δ./2.8.2019) Κοινής Απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
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θ. Της με αρ. πρωτ. 123476/29.11.2019 (ΦΕΚ/4452/Β’/04.12.2019) απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

2. Τις διατάξεις του ν.4314/2014 (ΦΕΚ/265/Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 13, 47 και 53 παρ 6. 

3. Τον ν.4310/2014 (ΦΕΚ/258/Α’/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις», και ιδίως το αρ. 24, παρ. 8 και το αρ. 27, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αριθμό C(2014) 10170 final /18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος «Αττική» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI2014GR16M2OP012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 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 & Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & 
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) - ΕΕ L 214/3 
της 9.8.2008 και ιδίως το Τμήμα 4 αυτού.

8. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
5968/Β’/31.12.2018) “Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 
υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ/Β΄/1822) υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

9. Το με αρ. πρωτ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει.

10. Την με αριθμ. 1827_2018/18.06.2018 απόφαση ορισμού της «Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 
2014 -2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις των δράσεων της επενδυτικής 
προτεραιότητας 1β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2512/2018).

11. Την με αρ. πρωτ. 3367/10.11.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΧΥ7Λ7-Ξ2Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα ‘‘Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας 
στην Περιφέρεια Αττικής» - Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123’’, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
πρωτ. 3930/23.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΩΣΒ7Λ7-1ΥΛ) και 462/10.02.02021 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ7Λ7-ΝΜΙ) 
αποφάσεις.

12. Την με αρ. πρωτ. 120136/12.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5126/2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα: «Συνεδρίαση των Επιτροπών 
της παρ.10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) με τηλεδιάσκεψη».

13. Την με αρ. πρωτ. 2061/04.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΕ7Λ7-1ΕΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες 
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Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

14. Την με αρ. πρωτ. 2062/04.08.2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΑΦ7Λ7-0ΡΚ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα:  Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

15. Τις με κωδικό ΑΤΤΡ4-0251693, ΑΤΤΡ4-0274669, ΑΤΤΡ4-0292412,  ΑΤΤΡ4-0312854, ΑΤΤΡ4-
0314730, ΑΤΤΡ4-0322285, ΑΤΤΡ4-0323685, ΑΤΤΡ4-0324123, ΑΤΤΡ4-0324130, ΑΤΤΡ4-
0324245, ΑΤΤΡ4-0324418, ΑΤΤΡ4-0324859, ΑΤΤΡ4-0325411, ΑΤΤΡ4-0326138, ΑΤΤΡ4-
0327974, ΑΤΤΡ4-0331936, ΑΤΤΡ4-0331938, ΑΤΤΡ4-0333337, ΑΤΤΡ4-0335747, ΑΤΤΡ4-
0339370, ΑΤΤΡ4-0339782, ΑΤΤΡ4-0343554, ΑΤΤΡ4-0343641, ΑΤΤΡ4-0343859, ΑΤΤΡ4-
0345711, ΑΤΤΡ4-0346379, ΑΤΤΡ4-0347263, ΑΤΤΡ4-0347511, ΑΤΤΡ4-0347596, ΑΤΤΡ4-
0347628, ΑΤΤΡ4-0347630, ΑΤΤΡ4-0348114, ΑΤΤΡ4-0349379, ΑΤΤΡ4-0349589, ΑΤΤΡ4-
0349869, ΑΤΤΡ4-0353697, ΑΤΤΡ4-0356316, ΑΤΤΡ4-0356837, ΑΤΤΡ4-0356839, ΑΤΤΡ4-
0358770, ΑΤΤΡ4-0359191, ΑΤΤΡ4-0359192, ΑΤΤΡ4-0359398, ΑΤΤΡ4-0359579, ΑΤΤΡ4-
0360711, ΑΤΤΡ4-0360871, ΑΤΤΡ4-0361027, ΑΤΤΡ4-0361959, ΑΤΤΡ4-0362043, ΑΤΤΡ4-
0362184 κατατεθείσες ηλεκτρονικά ενστάσεις που ασκήθηκαν κατά της με αρ. πρωτ. 
2062/04.08.2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΑΦ7Λ7-0ΡΚ) απόφασης με θέμα: Απόρριψη αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και 
Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020»

16. Την με αρ. πρωτ. 100180/18.10.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 
«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», Θεματικός τομέας ‘‘Πολιτισμός-
Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες’’, κωδικός επιτροπής ΠΤΔΒ-ΕΝ.

17. Την με αρ. πρωτ. 97909/12.10.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας 
με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες 
Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», Θεματικός τομέας ‘‘Αγροδιατροφή’’, κωδικός 
επιτροπής ΑΓΡΟ-ΕΝ.

18. Την με αρ. πρωτ. 99570/17.10.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας 
με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες 
Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», Θεματικός τομέας ‘‘Περιβάλλον και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη’’, κωδικός επιτροπής ΠΕΒΑ-ΕΝ.

19. Την με αρ. πρωτ. 110228/16.11.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης των Ενστάσεων της 
Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». 
Ειδικότερα:
1. Οι ενστάσεις των δικαιούχων των αιτήσεων χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0274669, ΑΤΤΡ4-

0312854, ΑΤΤΡ4-0324123, ΑΤΤΡ4-0324130, ΑΤΤΡ4-0324245, ΑΤΤΡ4-0324418, ΑΤΤΡ4-
0324859, ΑΤΤΡ4-0326138, ΑΤΤΡ4-0327974, ΑΤΤΡ4-0331936, ΑΤΤΡ4-0331938, ΑΤΤΡ4-
0333337, ΑΤΤΡ4-0335747, ΑΤΤΡ4-0339782, ΑΤΤΡ4-0343554, ΑΤΤΡ4-0343641, ΑΤΤΡ4-
0343859, ΑΤΤΡ4-0347263, ΑΤΤΡ4-0347511, ΑΤΤΡ4-0347596, ΑΤΤΡ4-0353697, ΑΤΤΡ4-
0356316, ΑΤΤΡ4-0356837, ΑΤΤΡ4-0356839, ΑΤΤΡ4-0358770, ΑΤΤΡ4-0359191, ΑΤΤΡ4-
0359192, ΑΤΤΡ4-0360711, ΑΤΤΡ4-0361027, ΑΤΤΡ4-0361959, ΑΤΤΡ4-0362043, ΑΤΤΡ4-
0362184, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση των προτάσεων, δεν γίνονται 
αποδεκτές. 
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2. Οι ενστάσεις των δικαιούχων των αιτήσεων χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0323685, ΑΤΤΡ4-
0339370, ΑΤΤΡ4-0349589, ΑΤΤΡ4-0349869, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά 
(μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας της 
αίτησης, δεν γίνονται αποδεκτές. 

3. Οι ενστάσεις των δικαιούχων των αιτήσεων χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0292412, ΑΤΤΡ4-
0349379, ΑΤΤΡ4-0359398, ΑΤΤΡ4-0360871, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά 
(μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και συγκεκριμένα τη 
βαθμολόγηση των προτάσεων, καθώς και το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας 
της αίτησης, δεν γίνονται αποδεκτές. 

4. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0251693, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται αποδεκτή. Επισημαίνεται ότι 
σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση αναβαθμολογείται 
το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 17 σε 18, το κριτήριο Β’, του 
οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 16 σε 18, το κριτήριο Γ’, του οποίου 
αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 14 σε 18 και συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική 
βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 18,00 (αντί 
15,55). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=15,55 με Κριτήριο Α’=17, Κριτήριο 
Β’=16 και Κριτήριο Γ’=14 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της 
ένστασης) είναι Σύνολο=18,00 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο Β’=18 και Κριτήριο Γ’=18.

5. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0322285, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 17 σε 18, 
επικυρώνεται πλήρως η αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ’ και 
συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία 
του ερευνητικού έργου είναι 18,00 (αντί 17,75). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: 
Σύνολο=17,75 με Κριτήριο Α’=17, Κριτήριο Β’=18 και Κριτήριο Γ’=18 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=18,00 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο 
Β’=18 και Κριτήριο Γ’=18.

6. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0325411, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 17 σε 18, 
επικυρώνεται πλήρως η αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Β’ και Γ’ και 
συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία 
του ερευνητικού έργου είναι 15,75 (αντί 15,50). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: 
Σύνολο=15,50 με Κριτήριο Α’=17, Κριτήριο Β’=15 και Κριτήριο Γ’=15 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=15,75 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο 
Β’=15 και Κριτήριο Γ’=15.

7. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0345711, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Γ’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 12 σε 14, 
επικυρώνεται πλήρως η αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α’ και Β’ και 
συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία 
του ερευνητικού έργου είναι 14,30 (αντί 13,60). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: 
Σύνολο=13,60 με Κριτήριο Α’=12, Κριτήριο Β’=16 και Κριτήριο Γ’=12 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=14,30 με Κριτήριο Α’=12, Κριτήριο 
Β’=16 και Κριτήριο Γ’=14.

8. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0346379, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
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αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 17 σε 18, 
επικυρώνεται πλήρως η αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Β’ και Γ’ και 
συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία 
του ερευνητικού έργου είναι 16,10 (αντί 15,85). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: 
Σύνολο=15,85 με Κριτήριο Α’=17, Κριτήριο Β’=15 και Κριτήριο Γ’=16 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=16,10 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο 
Β’=15 και Κριτήριο Γ’=16.

9. Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0347628, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Β’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 18 σε 19, 
επικυρώνεται πλήρως η αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση των κριτηρίων Α’ και Γ’ και 
συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία 
του ερευνητικού έργου είναι 18,40 (αντί 18,00). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: 
Σύνολο=18,00 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο Β’=18 και Κριτήριο Γ’=18 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως 
διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=18,40 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο 
Β’=19 και Κριτήριο Γ’=18.

10.Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0347630, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 15 σε 18, το 
κριτήριο Β’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 15 σε 18,  επικυρώνεται πλήρως η 
αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ’ και συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται 
η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 
16,95 (αντί 15,00). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=15,00 με Κριτήριο Α’=15, 
Κριτήριο Β’=15 και Κριτήριο Γ’=15 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση 
της ένστασης) είναι Σύνολο=16,95 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο Β’=18 και Κριτήριο Γ’=15.

11.Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0348114, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Β’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 15 σε 18, το 
κριτήριο Γ’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 12 σε 15,  επικυρώνεται πλήρως η 
αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Α’ και συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται 
η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 
15,95 (αντί 13,70). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=13,70 με Κριτήριο Α’=14, 
Κριτήριο Β’=15 και Κριτήριο Γ’=12 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση 
της ένστασης) είναι Σύνολο=15,95 με Κριτήριο Α’=14, Κριτήριο Β’=18 και Κριτήριο Γ’=15.

12.Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0359579, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της αίτησης, γίνεται μερικώς αποδεκτή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση 
αναβαθμολογείται το κριτήριο Α’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 14 σε 18, το 
κριτήριο Β’, του οποίου αναπροσαρμόζεται η βαθμολογία από 13 σε 16,  επικυρώνεται πλήρως η 
αξιολόγηση και η βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ’ και συνακόλουθα αναπροσαρμόζεται 
η συνολική βαθμολογία. Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 
16,15 (αντί 13,95). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=13,95 με Κριτήριο Α’=14, 
Κριτήριο Β’=13 και Κριτήριο Γ’=15 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση 
της ένστασης) είναι Σύνολο=16,15 με Κριτήριο Α’=18, Κριτήριο Β’=16 και Κριτήριο Γ’=15.
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13.Η ένσταση των δικαιούχων της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΑΤΤΡ4-0314730, η οποία 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά το αποτέλεσμα ελέγχου 
πληρότητας και επιλεξιμότητας της αίτησης, γίνεται αποδεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το 
αντίστοιχο Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…κατόπιν επανεξέτασης των 
προσκομισθέντων οικονομικών στοιχείων … προκύπτει μη προβληματικότητα τόσο σε επίπεδο 
αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου. … η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
ένστασης.».

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

15.Η ΓΓΕΚ να εξετάσει αν τα διαθέσιμα κονδύλια επαρκούν για τη χρηματοδότηση των αιτήσεων 
χρηματοδότησης των οποίων η ένσταση έγινε (πλήρως ή μερικώς) αποδεκτή. 

16.Η ΓΓΕΚ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους.
17.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή 

την απόρριψη της ένστασής τους.
18.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής (www.pepattikis.gr) 
- της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr) 
- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 

  

    
     Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Αθανάσιος Κυριαζής

Εσωτερική Διανομή:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γραμματεία)
- Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)
- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
- 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
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) 
- ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, Γραφείο Προϊσταμένου, Μονάδα Α 
- ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

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