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Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής 

Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» 

Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα 

Φαξ: 2107473666 

 

Ημερομηνία: 06-03-2019 

Αρ. Πρωτ: 1437/374/Α3 
 

 

 

Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών Νο2/19.10.2018, Νο3/01-02.11-2018, Νο4/08-

09.11.2018, Νο5/15-16.11.2018 και Νο6/03-04-05.12.2018 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-

4-2005). 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την 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. 

3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την με αριθμό 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178/27.03.2015 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
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Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 

7. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 

και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης. 

8. Την υπ’ αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης 

της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 

9. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με 

αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 

5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 

655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β1248). 

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

(Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 

C(2014)3542 final/23.05.2014. 

11. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 

12. 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). 

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 

του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 

απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 

Minimis) όπως ισχύει 

15. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 

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

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 

Κανονισμού του Συμβουλίου. 
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17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της 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 και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, 

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 

προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 

και αποθήκευσης των δεδομένων. 

20. Την με ΑΠ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) με την 

οποία αντικαταστάθηκε η με ΑΠ 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 

Β΄3521) υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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» 

21. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 

Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003]. 

22. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον 

έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

23. Το με Α.Π. 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. 

24. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο 

Διαχωρισμού», όπως ισχύει.  

25. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

26. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 

οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 

επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 

ΑΔΑ: 7Μ8Ξ465ΧΙ8-2ΣΕ



 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 
Σελίδα 4 από 5 

 

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 03-ΕΠ 03c\01-3C-1.4-02\Τουρισμός\ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ\ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ\ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜ 1Η ΣΥΝΕΔΡ.docx 

 

για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών». 

27. Την με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

28. Την με Α.Π. 1773/446/Α2/08.04.2016 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) 

τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

29. Την με Α.Π. 2448/640/A2/13.05.2016 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) 

τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

30. Την με Α.Π. 2595/687/Α2/19.05.2016 Απόφαση με θέμα: Αύξηση 

προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση. 

31. Την με Α.Π. 2956/807/A2/06.06.2016 Απόφαση με θέμα : Παράταση της 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση. 

32. Την με Α.Π. 3995/974/B2/08-08-2017 πέμπτη (5η) τροποποίηση της 

Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων 

στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»    του    Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014 – 2020. 

33. Την με Α.Π. 5285/1270/B2/23-10-2017 έκτη (6η) τροποποίηση της 

Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»    του    Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014 – 2020. 

34. Την με Α.Π. 5266/1136/B2/29-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΓΤΝ465ΧΙ8-Ν34) έβδομη (7η) 

τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

35. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων 

διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον 

«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ». 
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36. Την υπ΄αριθμ. 1841/609/Α3/23.03.2018 ( ΦΕΚ(Υ.Ο.Δ.Δ)191 ) απόφαση 

(ΑΔΑ: ΩΞ4Δ465ΧΙ8-6Τ4) με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό 

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014 – 2020 

37. Τα πρακτικά Νο2/19.10.2018, Νο3/01-02.11-2018, Νο4/08-09.11.2018, 

Νο5/15-16.11.2018 και Νο6/03-04-05.12.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό 

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» που 

διαβιβάστηκαν με το υπ΄ αριθμ. Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 635/114/A3/04.02.2019 

έγγραφο της Επιτροπής στην Μονάδα Α3 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο2/19.10.2018, Νο3/01-02.11-

2018, Νο4/08-09.11.2018, Νο5/15-16.11.2018 και Νο6/03-04-05.12.2018, 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (ανωτέρω σχετικό 36).  

Την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων επί των συνολικά υποβληθεισών 

333 ενστάσεων, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα. 

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

Ευγενία Φωτονιάτα 

Συνημμένα:  
Ι. Πρακτικά Νο2/19.10.2018, Νο3/01-02.11-2018, Νο4/08-09.11.2018, Νο5/15-16.11.2018 και 
Νο6/03-04-05.12.2018 
II. Πίνακας αποτελεσμάτων ενστάσεων. 
 
Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 ΕΦΕΠΑΕ 

 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α3, Β2 
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α/α
Κωδικός 

Πρότασης

Ημερομηνία 

Επιτροπής
Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

1 Ν3ΤΡ-00551                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 5282/29-05-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

2 Ν3ΤΡ-03207                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και τη διαμόρφωση της βαθμολογίας του υποκριτηρίου Β.3 από 6 σε 10 

και του υποκριτηρίου Γ.1 από 5 σε 10.

3 Ν3ΤΡ-00549                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και τη διαμόρφωση της βαθμολογίας του υποκριτηρίου Β.1 από 4 σε 6, 

του υποκριτηρίου Β.2 από 0 σε 6 και του υποκριτήριου Β.3 από 0 σε 6.

4 Ν3ΤΡ-02695                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Γ.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 

σε 10, καθώς από τα δηλωθέντα στο έντυπο υποβολής (πεδία 5.3.1 - 5.3.2) υπάρχει άδεια του νόμου 4067/12.

5 Ν3ΤΡ-01905                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς όπως αποδεικνύεται από το μήνυμα του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 6071/15-09-2017 ο δικαιούχος ενημερώθηκε εγκαίρως για την υποβολή του φυσικού φακέλου αλλά 

υπέβαλε εκπρόθεσμα τον φυσικό φάκελο. 

6 Ν3ΤΡ-00990                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς όπως αποδεικνύεται από το μήνυμα του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 5716/13-09-2017 και 6071/15-09-2017 ο δικαιούχος ενημερώθηκε εγκαίρως για την υποβολή του φυσικού 

φακέλου αλλά υπέβαλε εκπρόθεσμα τον φυσικό φάκελο.

7 Ν3ΤΡ-03018                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς προσκομίσθηκαν εκπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 7603/13-10-2017 επιστολή ελλείψεων. 

8 Ν3ΤΡ-00506                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 5281/29-05-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 

Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

9 Ν3ΤΡ-00715                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 9510/05-12-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 

Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

10 Ν3ΤΡ-02158                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς όπως αποδεικνύεται από το μήνυμα του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 6071/15-09-2017 ο δικαιούχος ενημερώθηκε εγκαίρως για την υποβολή του φυσικού φακέλου αλλά δεν 

υπέβαλε τον φυσικό φάκελο.

11 Ν3ΤΡ-02716                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά 

μέσο όρο την τριετία 2013-2015.

12 Ν3ΤΡ-00728 19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

13 Ν3ΤΡ-02316                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς δεν προκύπτει μη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ΚΑΔ 

επένδυσης.

14 Ν3ΤΡ-00049                    19/10/2019
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την μη αποδοχή της ένστασης καθώς κατά τον έλεγχο του φυσικού φακέλου οι ΕΜΕ για το 2013 

ήταν 0,18 - το 2014 ήταν 0,49 - το 2015 0,41. Κατά συνέπεια ο μέσος όρος των ΕΜΕ για την τριετία 2013-2015 είναι 0,36.

15 Ν3ΤΡ-00090                    19/10/2019

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκε Άδεια διάθεσης λυμάτων σε ισχύ ή 

βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, όπως ζητήθηκε με την υπ' αριθμ. 5280/29-5-2018 επιστολή ελλείψεων. 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
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Πρότασης

Ημερομηνία 

Επιτροπής
Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

16 Ν3ΤΡ-00058 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1614/20-11-2017επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης. Επιπλέον δεν έγινε αποδεκτή η τεκμηρίωση συνολικά.

17 Ν3ΤΡ-01558 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1578/16-11-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

18 Ν3ΤΡ-02471 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 2 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 0 σε 5 και στο υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία παραμένει ως έχει. 

19 Ν3ΤΡ-02735 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1693/22-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την 

ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 

Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

20 Ν3ΤΡ-03024 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1408/31-10-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

21 Ν3ΤΡ-03025 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1464/07-11-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

22 Ν3ΤΡ-03146 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή του αιτήματος ένστασης του δικαιούχου της πράξης Ν3ΤΡ-03146, διότι δεν τηρείται 

η τυπική προϋπόθεση που αφορά στην απασχόληση κατά μέσο όρο 0,50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας από την τουριστική δραστηριότητα 

της επιχείρησης.

23 Ν3ΤΡ-03402 1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή του αιτήματος ένστασης του δικαιούχου της πράξης Ν3ΤΡ-03402, διότι δεν τηρείται 

η τυπική προϋπόθεση που αφορά την μη ένταξη σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής  προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. 

Η εν λόγω σχέση υπάγεται στην απαγορευτική διάταξη της Πρόσκλησης (ενότητα Ι.1.4 -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ– ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) περί ένταξης σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής  προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και η εν λόγω 

επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης δημόσιας χρηματοδότησης. Αποδεικτικό της παραπάνω σχέσης αποτελεί  η ενεργή 

σύμβαση (με ημερομηνία 25/01/2017 και ισχύ έως την 31/12/2018), με συμφωνημένους οικονομικούς όρους συνεργασίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων (σύμφωνα με τους όρους του από 07/01/2015 ιδιωτικού συμφωνητικού υποδικαιόχρησης), συμπεριλαμβανομένων και 

των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης των εμπορικών σημάτων, συμβόλων κ.λ.π. της  «E.......». 

24 Ν3ΤΡ-00201                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

25 Ν3ΤΡ-00220                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

26 Ν3ΤΡ-00239                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.6.1. της 

Πρόσκλησης της Δράσης, μόνο σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, 

τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινουμένων μεταφορικών μέσων θεωρείται εξοπλισμός. 

27 Ν3ΤΡ-00263                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς οι δαπάνες που περικόπηκαν δεν συνάδουν με τον  ΚΑΔ 

επένδυσης. 

28 Ν3ΤΡ-00303                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

29 Ν3ΤΡ-00359                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς η αιτούσα επιχείρηση έχει κάνει διακοπή εργασιών στις 

22.02.2018, όποτε δεν υπάρχει συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου.
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30 Ν3ΤΡ-00473                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης αποδεχόμενη το παραστατικό της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης 

L... R... A.E. (S... R... C...)  περί μη ένταξης του δικαιούχου Κ.Λ... ΚΑΙ ΣΙΑ Ε... Π... Ε... σε δίκτυο franchise της S... R… C....

31 Ν3ΤΡ-00507                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

32 Ν3ΤΡ-00618                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 699/31-5-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

33 Ν3ΤΡ-00649                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά 

μέσο όρο την τριετία 2013-2015.

34 Ν3ΤΡ-00676                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

35 Ν3ΤΡ-00789                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

36 Ν3ΤΡ-00822                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

37 Ν3ΤΡ-00825                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

38 Ν3ΤΡ-01054                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

39 Ν3ΤΡ-01061                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

40 Ν3ΤΡ-01106                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

41 Ν3ΤΡ-01179                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

42 Ν3ΤΡ-01435                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 109/20-10-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης. 

43 Ν3ΤΡ-01504                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.6.1. της 

Πρόσκλησης της Δράσης, μόνο σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, 

τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινουμένων μεταφορικών μέσων θεωρείται εξοπλισμός. 

44 Ν3ΤΡ-01571                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.
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45 Ν3ΤΡ-01760                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου. Επιπλέον εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Β.1 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 4 σε 6 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 4.

46 Ν3ΤΡ-01861                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ 

μισθωτής εργασίας για το 2015.

47 Ν3ΤΡ-01960                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

48 Ν3ΤΡ-02005                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου. Επιπλέον εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Β.3 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 0 σε 6 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 4 σε 10.

49 Ν3ΤΡ-02022                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής  της σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.4 της Πρόσκλησης της Δράσης.

50 Ν3ΤΡ-02028 2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

51 Ν3ΤΡ-02125                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής  της σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.4 της Πρόσκλησης της Δράσης.

52 Ν3ΤΡ-02429                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

53 Ν3ΤΡ-02520                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

54 Ν3ΤΡ-02524                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

55 Ν3ΤΡ-02566                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 178/26-10-2017  επιστολή ελλείψεων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 

της Πρόσκλησης της Δράσης.

56 Ν3ΤΡ-02575                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, διότι η επιχείρηση κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου δεν 

διέθετε άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ) στον ΚΑΔ κατάταξης.

57 Ν3ΤΡ-02589                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

58 Ν3ΤΡ-02644                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Συγκεκριμένα την αποδοχή του αποδεικτικού αποστολής 

καθώς προκύπτει η εμπρόθεσμη αποστολή του φυσικού φακέλου.  Ως ως προς το υποκριτήριο Α.1 διαμορφώνεται η βαθμολογία από 

6,67 σε 10 και ως προς το υποκριτήριο Β.2 διαμορφώνεται η βαθμολογία του από 4 σε 8. Ως προς το υποκριτήριο Β.1 η ένσταση δεν 

γίνεται αποδεκτή και η βαθμολογία παραμένει ως είχε (7).

59 Ν3ΤΡ-02654                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών  πληρούνται οι 

τυπικές προϋποθέσεις ένταξης της πράξης.  
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60 Ν3ΤΡ-02665                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.6.1. της 

Πρόσκλησης της Δράσης, μόνο σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, 

τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινουμένων μεταφορικών μέσων θεωρείται εξοπλισμός.

61 Ν3ΤΡ-02780                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

62 Ν3ΤΡ-02813                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 255- 6/11/2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

63 Ν3ΤΡ-02874                    2/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς  πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ.    

64 Ν3ΤΡ-02911                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

65 Ν3ΤΡ-02925                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

66 Ν3ΤΡ-03048                    1/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου.

67 Ν3ΤΡ-03099                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 262/6-11-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

68 Ν3ΤΡ-03188                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

69 Ν3ΤΡ-03194                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει του αποδεικτικού αποστολής προκύπτει η εμπρόθεσμη 

αποστολή του φυσικού φακέλου. Επιπλέον εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Β.3 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 5 και ως προς το υποκριτήριο 

Γ.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 4 σε 10.

70 Ν3ΤΡ-03265                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 188/27-10-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

71 Ν3ΤΡ-03274                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 493/22-1-2018 επιστολή ελλείψεων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 

της Πρόσκλησης της Δράσης.

72 Ν3ΤΡ-03319                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00. 

73 Ν3ΤΡ-03368                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς το ελλιπές όσο αναφορά το γνήσιο της υπογραφής στο 

δικαιολογητικό « Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παράρτημα VII του οδηγού» τεκμηριώθηκε ότι οφείλεται σε ανωτέρα βία.

74 Ν3ΤΡ-03405                    1/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 713/04-06-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.
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75 Ν3ΤΡ-02007                    2/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ.     

76 Ν3ΤΡ-02830 2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τον 

υπολογισμό των ΕΜΕ δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για την τριετία 2013-2015.     

77 Ν3ΤΡ-03200                    2/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις ένταξης της πράξης.  

78 Ν3ΤΡ-02437                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση λειτουργίας της 

επιχείρησης σε επιλέξιμη νομική μορφή έως 31-12-2015.     

79 Ν3ΤΡ-03390                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 100/09-01-2018 επιστολή ελλείψεων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 

της Πρόσκλησης της Δράσης.

80 Ν3ΤΡ-02722                    2/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις ένταξης της πράξης.  

81 Ν3ΤΡ-00127                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

82 Ν3ΤΡ-00859                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

83 Ν3ΤΡ-00922                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

84 Ν3ΤΡ-01520                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

85 Ν3ΤΡ-01990                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

86 Ν3ΤΡ-02508                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

87 Ν3ΤΡ-01482                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των εμπρόθεσμων δικαιολογητικών  πληρούνται οι τυπικές 

προϋποθέσεις ένταξης της πράξης.  

88 Ν3ΤΡ-02837                    2/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των εμπρόθεσμων δικαιολογητικών  πληρούνται οι τυπικές 

προϋποθέσεις ένταξης της πράξης.  

89 Ν3ΤΡ-00903                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.
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90 Ν3ΤΡ-01077                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-

2017 και ώρα 17:00.

91 Ν3ΤΡ-00212                    2/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 9679/06-12-2017 επιστολή ελλείψεων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 

Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

92 Ν3ΤΡ-00379                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 7 σε 8, ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10 και στο Α.1 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

93 Ν3ΤΡ-00417                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 8 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 6 σε 10 και στο Β.1 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

94 Ν3ΤΡ-00468                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται από 2 σε 8, 

ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10 και  στο υποκριτήριο Γ.2 από 0 σε 10.

95 Ν3ΤΡ-00616                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς ορθά αξιολογήθηκε ως υφιστάμενη επιχείρηση σύμφωνα με 

την ημερομηνία έναρξης του ΚΑΔ κατάταξης 22.01.2013, κεφάλαιο Ι.1.4. της Πρόσκλησης της Δράσης.

96 Ν3ΤΡ-00703                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6 σε 8, ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6,67 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 6 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 10 και στο Β.1 η βαθμολογία 

παραμένει ως έχει.

97 Ν3ΤΡ-00862                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 8, 

ως προς το υποκριτήριο Α.6 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10 και στο υποκριτήριο Β.2 από 0 σε 4. 

98 Ν3ΤΡ-00891                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 2 σε 7, 

ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται από 

0 σε 6 και στο υποκριτήριο Γ.1 από 0 σε 5.

99 Ν3ΤΡ-00916                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς τα πεδία 11.1.2 Περισσότερες από μία αγορές για τα 

προϊόν/υπηρεσία της επιχείρησης, 11.1.3 Συμπληρωματικά προϊόντα/υπηρεσίες, 11.1.4 Συμπληρωματικές αγορές η βαθμολογία 

διαμορφώνεται σε κάθε ένα πεδίο από 0 σε 2, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 2 σε 8 και το Α.5 

παραμένει παραμένει ως έχει.

100 Ν3ΤΡ-01263                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 7 σε 8, 

ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10.

101 Ν3ΤΡ-01402                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς από την εξέταση της δεν προκύπτει ανάγκη 

επαναβαθμολόγησης.

102 Ν3ΤΡ-01412                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς από την εξέταση της δεν προκύπτει ανάγκη 

επαναβαθμολόγησης.

103 Ν3ΤΡ-01413                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς ορθά ελέγχτηκε ως υφιστάμενη επιχείρηση σύμφωνα με την 

ημερομηνία έναρξης του ΚΑΔ κατάταξης 09.02.2013, κεφάλαιο Ι.1.4. της Πρόσκλησης της Δράσης και βάσει της υπ. αριθ. υπουργικής 

απόφασης 5010/1662/Α3/07.08.2018 ανήκει στις μη εγκεκριμένες καθώς η βαθμολογία διαμορφώθηκε κάτω από την βάση πρόκρισης.

104 Ν3ΤΡ-02484                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς  δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ και η 

βαθμολογία παραμένει ως έχει.
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105 Ν3ΤΡ-02447                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 98/09-01-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

106 Ν3ΤΡ-01522                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Α.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 

σε 4 και ως προς το Β.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 2 σε 5.  

107 Ν3ΤΡ-02629                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς και μόνο ως προς το υποκριτήριο Β.3 όπου η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 0 σε 6 ενώ για τα υποκριτήρια Α.1 και Β.1 η βαθμολογία παραμένει ως έχει. Κατά τα λοιπά η ένσταση δεν γίνεται 

αποδεκτή καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 

5303/29-05-2018 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

108 Ν3ΤΡ-01156                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Α.4 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 6,67, στο υποκριτήριο Β.1 από 4 σε 6 και  στο 

υποκριτήριο Γ.1 από 0 σε 10 ενώ στο υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

109 Ν3ΤΡ-01007                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 2 σε 6, 

ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 6, στο υποκριτήριο Β.2 από 4 σε 8 και  στο υποκριτήριο Γ.1 από 5 

σε 10.

110 Ν3ΤΡ-00951                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 4 και ως προς στο υποκριτήριο Γ.2 από 0 σε 4 ενώ στο υποκριτήριο Α.6 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

111 Ν3ΤΡ-02279                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς από την εξέταση της δεν προκύπτει ανάγκη 

επαναβαθμολόγησης.

112 Ν3ΤΡ-01103                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Γ.2 και η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 

10. 

113 Ν3ΤΡ-02613                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 6 ενώ στα υποκριτήρια Α.1, Α.6 και Β.2 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

114 Ν3ΤΡ-03116                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 4, 

ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6 και  στο υποκριτήριο Γ.1 από 0 σε 5.

115 Ν3ΤΡ-02844                    9/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 3 

και στο υποκριτήριο Γ.1 από 0 σε 5.

116 Ν3ΤΡ-03213                    9/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 4 σε 8, ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 3 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 5 σε 10 και στο Β.3 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

117 Ν3ΤΡ-00437                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Β.3 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 

σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 5 σε 10 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 διαμορφώνοντας 

τη βαθμολογία του από 0 σε 4.

118 Ν3ΤΡ-00828                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 2520/23-11-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

119 Ν3ΤΡ-01129                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 1634/19-10-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.
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120 Ν3ΤΡ-01371                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Β.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 3 

σε 5, ως προς το υποκριτήριο Β.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 2 σε 10 και ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας 

τη βαθμολογία του από 5 σε 10.

121 Ν3ΤΡ-01591                    8/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς  πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ.    

122 Ν3ΤΡ-02085                    8/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς βάσει τεκμηρίωσης του δικαιούχου (σημείο 4) προκύπτει 

εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης (11.12.2017).

123 Ν3ΤΡ-02285                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 5, στο υποκριτήριο Γ.2 από 4 σε 10 και στα 

υποκριτήρια Α.1, Α.6, Β.1, Β.2 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

124 Ν3ΤΡ-02908                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης  σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 260/21 /Α1/ 16-01-2018 γνωμοδοτικής 

απαντητικής επιστολής της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ περί ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ, άρθρο 13, & 5Β του ν.4314 του 2014.

125 Ν3ΤΡ-03064                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 5, στο υποκριτήριο Γ.2 από 0 σε 4 και στα 

υποκριτήρια Α.1, Α.6, Β.1, Β.2 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

126 Ν3ΤΡ-03303                    8/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 5 

σε 10 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 10.

127 Ν3ΤΡ-03372                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. αρ. πρωτ.1897/02-11-2017 επιστολή ελλείψεων, σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

128 Ν3ΤΡ-00454 8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής  της σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

4801/1556/Α3/31-07-2018 (ΑΔΑ:9Ω8Ο465ΧΙ8-ΤΡΤ) Υπουργική Απόφαση περί καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων έως 

και 20/9/2018.

129 Ν3ΤΡ-00302                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

130 Ν3ΤΡ-00447                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς τεκμηριώθηκε ότι το εκπρόθεσμο των συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών οφείλεται σε ανωτέρα βία και επομένως επιβεβαιώνεται ότι διέθετε άδεια λειτουργίας στον ΚΑΔ 55.10.10.00 ο οποίος 

εκ παραδρομής δεν είχε δηλωθεί ως ΚΑΔ κατάταξης και επένδυσης. 

131 Ν3ΤΡ-01338                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10, στο υποκριτήριο Γ.1 από 0 σε 10 και στα 

υποκριτήρια Α.1, Α.6, Β.1 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

132 Ν3ΤΡ-01352                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Α.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 

σε 10, ως προς το υποκριτήριο Α.5 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 4, ως προς το υποκριτήριο Β.1 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 0 σε 5, ως προς το υποκριτήριο Β.2 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 4, ως προς το υποκριτήριο Β.3 

διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 6 και ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 5

133 Ν3ΤΡ-01427                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς η ασθένεια του νομίμου εκπροσώπου και μόνο, δεν αποτελεί 

επαρκή λόγο μη προσκόμισης των  συμπληρωματικών δικαιολογητικών που ζητήθηκαν με την επιστολή ελλείψεων με αρ. πρωτ. 

81698/12-10-2017.

134 Ν3ΤΡ-01460                    8/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης και κάνει αποδεκτή την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.  
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135 Ν3ΤΡ-01787                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 81921/6-12-2017 επιστολή ελλείψεων, καθώς η υποβολή τους είναι 

εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

136 Ν3ΤΡ-02266                    8/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς  δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ.

137 Ν3ΤΡ-02570                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

138 Ν3ΤΡ-02842                    8/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης  ως προς το υποκριτήριο Α.1 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 8 

σε 10, ως προς το υποκριτήριο Α.6 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 8 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.1 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 0 σε 7, Β.3 διαμορφώνοντας τη βαθμολογία του από 0 σε 6 και ως προς το υποκριτήριο Γ.1 διαμορφώνοντας τη 

βαθμολογία του από 0 σε 10.

139 Ν3ΤΡ-03044                    8/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς  δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ από 

την ημερομηνία απόκτησης του ΚΑΔ κατάταξης και μοναδικού τουριστικού ΚΑΔ (1/12/2015) έως την 31/12/2015 .

140 Ν3ΤΡ-01698                     16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 933/8-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης. 

141 Ν3ΤΡ-03394 16/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και την επαναφορά των δαπανών του γυμναστηρίου στον χώρο του 

ξενοδοχείου. Επισημαίνεται ότι ο ΚΑΔ  επένδυσης  55.10.10.02 θα πρέπει να  προστεθεί στο ΠΣΚΕ.

142 Ν3ΤΡ-02461 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης διότι υπεβλήθη εκπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

4801/1556/Α3/31-07-2018 Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την παράγραφο Ι.1.10.4. της 

Πρόσκλησης της Δράσης.

143 Ν3ΤΡ-02712 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρούται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά 

μέσο όρο την τριετία 2013-2015. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η 

υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

144 Ν3ΤΡ-01874                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ) στο ΑΦΜ και 

την επωνυμία της. Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή 

την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια 

Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και 

δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

145 Ν3ΤΡ-00717                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8425/08-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

146 Ν3ΤΡ-03356 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς την έλλειψη του πιστοποιητικού πυρασφάλειας αυτή 

τεκμηριώνεται επαρκώς. Ως προς την τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 η ένσταση δεν 

γίνεται αποδεκτή.

147 Ν3ΤΡ-00730                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.
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148 Ν3ΤΡ-01088                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά 

μέσο όρο την τριετία 2013-2015. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η 

υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

149 Ν3ΤΡ-00982 16/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης σχετικά με τη μη απαίτηση για προσκόμιση άδειας λειτουργίας για τους 

ΚΑΔ επένδυσης 49.39.3. και 49.39.32. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ΚΑΔ θα πρέπει να διαγραφούν από το ΠΣΚΕ.

150 Ν3ΤΡ-02835                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης βάσει της προσκομισθείσας βεβαίωσης της ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδος με αρ. 

πρωτ. ΔΕ/4646-27.08.2018 σύμφωνα με την οποία  το ΕΣΛ της επιχείρησης κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης είχε αόριστη 

διάρκεια και δεν ήταν υποχρεωτική η υπαγωγή σε ΠΠΔ. 

151 Ν3ΤΡ-01194                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8752/20-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

152 Ν3ΤΡ-01391 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την μερική αποδοχή της ένστασης. Συγκεκριμένα :

1. Δεν αποδέχεται την ένσταση για την απόρριψη της πρότασης λόγω μη προσκόμισης του δικαιολογητικού «έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων όπου αυτή απαιτείται» διότι δεν τεκμηριώθηκε ο συγκεκριμένος λόγος της μη υποχρέωσης προσκόμισης.

2. Αποδέχεται την ένσταση για την απόρριψη της πρότασης λόγω μη προσκόμισης της ΥΔ του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Α στο παράρτημα VII του παρόντος Οδηγού με γνήσιο υπογραφής διότι όπως αναφέρεται στην εισήγηση του ΕΦ διαπιστώθηκε η 

εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή της την 26/1/2018 με ΑΠ 581

153 Ν3ΤΡ-01614                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8553/13-11-2017 επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

154 Ν3ΤΡ-02255                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια 

επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις 

επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον 

παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν 

αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της 

Δράσης.

155 Ν3ΤΡ-01746                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8554/13-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

156 Ν3ΤΡ-02281 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8555/13-11-2017 επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

157 Ν3ΤΡ-03343 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 223/12-01-2018 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

158 Ν3ΤΡ-02224 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8020/26-10-2017 επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

159 Ν3ΤΡ-00218                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Η βαθμολογία των υποκριτηρίων Α.1, Α.4, Α.5, Α6, και Α.7 

παραμένει ως έχει καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' 

αριθμ. 5380/30-05-2018 επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης. 

Ως  ως προς το υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 5 σε 10 και η βαθμολογία στο υποκριτήριο  Β.1  παραμένει ως έχει.

160 Ν3ΤΡ-00475                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 88/9-1-2018 επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

161 Ν3ΤΡ-01626                    16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8554/13-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.
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162 Ν3ΤΡ-02162 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 5300/29-05-2018 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης. Κατά συνέπεια η επιχείρηση δεν διέθετε άδεια λειτουργίας σε ισχύ 

κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και δεν τηρείται η τυπική προϋπόθεση απασχόλησης 0,50 ΕΜΕ κατά Μ.Ο τη τριετία 2013-

2015.

163 Ν3ΤΡ-02242 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς βάσει του προσκομισθέντος πρακτικού ΔΣ της 31/10/2017 

εξουσιοδοτείται ο αντιπρόεδρος ΔΣ Μιλτιάδης Ηλίας να υπογράψει την Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο 

παράρτημα VII του Οδηγού, με το γνήσιο της υπογραφής η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα.

164 Ν3ΤΡ-03021 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ για το 

έτος 2015 σχετικά με τις νέες επιχειρήσεις και σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι.1.4  της Πρόσκλησης της Δράσης . Επίσης  δεν 

προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 8759/20-11-2017 

επιστολή ελλείψεων και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

165 Ν3ΤΡ-01528 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης διότι υπεβλήθη εκπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

4801/1556/Α3/31-07-2018 Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την παράγραφο Ι.1.10.4. της 

Πρόσκλησης της Δράσης.

166 Ν3ΤΡ-00809 16/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης διότι υπεβλήθη εκπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

4801/1556/Α3/31-07-2018 Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την παράγραφο Ι.1.10.4. της 

Πρόσκλησης της Δράσης.

167 Ν3ΤΡ-01505                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 1,67 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 2 σε 6  και τα  Β.1, Β.3 παραμένουν ως έχουν.

168 Ν3ΤΡ-01509                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 8 

και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10.

169 Ν3ΤΡ-01697                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 1 σε 5, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 0 σε 10 και το Β.3 παραμένει ως έχει.

170 Ν3ΤΡ-01956                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6 σε 8, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10 και τα Α.1, Β.3 παραμένουν ως έχουν.

171 Ν3ΤΡ-01979                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται από 

4 σε 8 και τα Α.5, Β.1, Β.3 παραμένουν ως έχουν.

172 Ν3ΤΡ-02016                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και την επαναφορά της δαπάνης Μεταφορικό Μέσο (α/α 14) στο 

αιτούμενο ποσό των 15.000,00€.

173 Ν3ΤΡ-02154                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, ως προς το υποκριτήριο Β.2 στο οποίο η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 4 σε 8 .

174 Ν3ΤΡ-02194                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 4 σε 8, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 10 και τα Β.1, Γ.2 παραμένουν ως έχουν.

175 Ν3ΤΡ-02395                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6,67 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6 και το Β.1  παραμένει ως έχει.

176 Ν3ΤΡ-02397                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 1,67 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 4 σε 10, ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10 και τα Β.1,Β.3  παραμένουν ως 

έχουν.
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177 Ν3ΤΡ-02434                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

Πρόσκληση και το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού της πράξης σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι.1.4 και Ι.1.6.2 αντίστοιχα. Ως προς τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια η επιτροπή αποδέχεται την εισήγηση του ΕΦ και η βαθμολογία τους παραμένει ως έχει.

178 Ν3ΤΡ-02463                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10 

και ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 10.

179 Ν3ΤΡ-02483                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 

0 σε 5, ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10 και η βαθμολογία στα υποκριτήρια Α.2, Α.4, Β.1, Β.2, 

Β.3  παραμένει ως έχει.

180 Ν3ΤΡ-02497                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το πεδίο 11.1.2 Περισσότερες από μία αγορές για τα 

προϊόν/υπηρεσία της επιχείρησης η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 2, ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6 σε 8 και η βαθμολογία στα υποκριτήρια Α.3, Α.6, Β.1 παραμένει ως έχει.        

181 Ν3ΤΡ-02588                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, ως προς το υποκριτήριο Γ.2 στο οποίο η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 0 σε 4 .

182 Ν3ΤΡ-02697                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης διότι ορθά έχει υπολογιστεί το κριτήριο Α2, δεδομένου ότι η 

επιχείρηση έχει 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, με τη δεύτερη χρήση να παρουσιάζει λιγότερα ΕΜΕ από την πρώτη.

183 Ν3ΤΡ-02751                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 10 

και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10.

184 Ν3ΤΡ-02753                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10 

, ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 6 σε 10 και συγκεκριμένα στα πεδία 8.1.1 από 0 σε 2 και 8.1.2 από 0 

σε 2 και ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 2 σε 6.

185 Ν3ΤΡ-02853                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 8 

και συγκεκριμένα στα πεδία 8.1.3 από 0 σε 2 και 8.1.5 από 0 σε 2 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 

σε 10.

186 Ν3ΤΡ-02900                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 8,33 σε 

10 και συγκεκριμένα στο πεδίο 11.1.6 από 0 σε 2 και ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 10.

187 Ν3ΤΡ-02979                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς δεν προκύπτει μη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ΚΑΔ 

επένδυσης.

188 Ν3ΤΡ-03148                    15/11/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 4 σε 6 και συγκεκριμένα στο πεδίο 8.1.2 από 0 σε 2 και ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 8.

189 Ν3ΤΡ-03196                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 6,67 σε 10 και συγκεκριμένα στα πεδία 11.1.5 από 0 σε 2 και11.1.6 από 0 σε 2, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία 

διαμορφώνεται  από 4 σε 8 και ως προς  η βαθμολογία στο υποκριτήριο  Β.1 παραμένει ως έχει.       

190 Ν3ΤΡ-03211                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  

από 9,78 σε 10 και συγκεκριμένα στον ΚΑΔ κατάταξης 79.11.2 και στα πεδία 11.1.4 από 0 σε 2 και 11.1.6 από 0 σε 2, ως προς το 

υποκριτήριο Α.5 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 8 σε 10 σε όλους τους ΚΑΔ κατάταξης και συγκεκριμένα στο πεδίο 8.1.2 από 0 σε 

2, ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 10 και η βαθμολογία στα υποκριτήρια  Β.1, Β.3 παραμένει ως 

έχει.

191 Ν3ΤΡ-03282                    15/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης και η βαθμολογία παραμένει ως έχει.
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192 Ν3ΤΡ-03292                    15/11/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν γίνεται αποδεκτή η τεκμηρίωση του δικαιούχου σχετικά με 

τη μη υποβολή του ΚΑΔ 50.10 μεταξύ των ΚΑΔ επένδυσης. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.6.1. της Πρόσκλησης της 

Δράσης, μόνο σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, τον ΚΑΔ 77 ή 

αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινουμένων μεταφορικών μέσων θεωρείται εξοπλισμός.

193 Ν3ΤΡ-03367                    15/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης και η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

194 Ν3ΤΡ-03381                    15/11/2018 Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης και η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

195 Ν3ΤΡ-00318                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

196 Ν3ΤΡ-00835                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

197 Ν3ΤΡ-00838                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

198 Ν3ΤΡ-01002                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

199 Ν3ΤΡ-01076                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

200 Ν3ΤΡ-01109                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

201 Ν3ΤΡ-01715                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση ιστοσελίδας  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και 

Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία του 

Δικαιούχου.

202 Ν3ΤΡ-02303                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση ιστοσελίδας  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και 

Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία του 

Δικαιούχου.

203 Ν3ΤΡ-02320                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

204 Ν3ΤΡ-02378                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διακριτικός 

τίτλος που παραπέμπει στην Επωνυμία του Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

205 Ν3ΤΡ-02446                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης και η διεύθυνση ιστοσελίδας  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε 

το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπουν στην Επωνυμία του Δικαιούχου.

206 Ν3ΤΡ-02452                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.
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207 Ν3ΤΡ-02459                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διακριτικός 

τίτλος που παραπέμπει στην Επωνυμία του Δικαιούχου) στο πεδίο I-11 Βαθμός Διαφοροποίησης του Προϊόντος και της Αγοράς της 

Επιχείρησης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

208 Ν3ΤΡ-02469                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

209 Ν3ΤΡ-02547                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων και  η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και 

Επικοινωνιακή Πολιτική δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

210 Ν3ΤΡ-02667                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση ιστοσελίδας  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και 

Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπουν στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

211 Ν3ΤΡ-02694                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επώνυμο 

που παραπέμπει στην Επωνυμία του Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

212 Ν3ΤΡ-02696                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

213 Ν3ΤΡ-02718                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

214 Ν3ΤΡ-02854                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων 

(Ονοματεπώνυμο εταίρου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner 

για μη αναφορά στοιχείων.

215 Ν3ΤΡ-02855                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

216 Ν3ΤΡ-02962                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

217 Ν3ΤΡ-03041                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

218 Ν3ΤΡ-03137                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

επιχείρησης στο υποκριτήριο Στρατηγικές συμμαχίες) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

219 Ν3ΤΡ-02657                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 και συγκεκριμένα στο πεδίο 8.1.3 

διαμορφώνεται η βαθμολογία από 0 σε 2, ως προς το υποκριτήριο Α.6 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 8 και η βαθμολογία στο 

υποκριτήριο   Α.5 και συγκεκριμένα στα πεδία 8.1.1, 8.1.2 και 8.1.4 η βαθμολογία παραμένει ως έχει.

220 Ν3ΤΡ-00114 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης  και  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή 

Πολιτική (διεύθυνση της ιστοσελίδας που παραπέμπει στην επωνυμία της επιχείρησης) όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner 

για μη αναφορά στοιχείων.

221 Ν3ΤΡ-00915 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.
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222 Ν3ΤΡ-01213 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική και ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης δεν παραπέμπουν 

στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

223 Ν3ΤΡ-01407 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική και ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης δεν παραπέμπουν 

στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

224 Ν3ΤΡ-02068 4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

225 Ν3ΤΡ-02199 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

226 Ν3ΤΡ-02214 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

επιχείρησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας ) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό 

ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

227 Ν3ΤΡ-02915 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

228 Ν3ΤΡ-03171 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επώνυμο 

που παραπέμπει στην επωνυμία της επιχείρησης) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

229 Ν3ΤΡ-00192                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διεύθυνση ιστοσελίδας που δεν 

παραπέμπει σαφώς στην Επωνυμία επιχείρησης) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

230 Ν3ΤΡ-00193                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

231 Ν3ΤΡ-00849                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

232 Ν3ΤΡ-01184                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

233 Ν3ΤΡ-01853                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

234 Ν3ΤΡ-01953                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

235 Ν3ΤΡ-01985                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

236 Ν3ΤΡ-02034                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.
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237 Ν3ΤΡ-02668                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

238 Ν3ΤΡ-02986                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική, ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης και I-9 Ειδικές Παροχές 

Επιχείρησης δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

239 Ν3ΤΡ-00436                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

240 Ν3ΤΡ-00725                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

241 Ν3ΤΡ-02217                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

επιχείρησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας ) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό 

ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

242 Ν3ΤΡ-02472                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

243 Ν3ΤΡ-02488                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

244 Ν3ΤΡ-02597                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

245 Ν3ΤΡ-02643                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

246 Ν3ΤΡ-02669                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

247 Ν3ΤΡ-02708                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης και στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή 

Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

248 Ν3ΤΡ-03058                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διακριτικός 

τίτλος που παραπέμπει στην Επωνυμία του Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

249 Ν3ΤΡ-03076                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

250 Ν3ΤΡ-03254                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση ιστοσελίδας  στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και 

Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία του 

Δικαιούχου.

251 Ν3ΤΡ-03293                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης. Συγκεκριμένα: 

α) απορρίπτει κατά πλειοψηφία το σκέλος της ένστασης που αφορά την αναφορά στοιχείων ταυτότητας δικαιούχου καθώς εντοπίστηκε 

η Επωνυμία του Δικαιούχου στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner 

για μη αναφορά στοιχείων. 

β) Αποδέχεται την ένσταση ως προς την επαναβαθμολόγηση του υποκριτηρίου Β.1 από 3 σε 5, του υποκριτηρίου Β.2 από 4 σε 6 

(Εκσυγχρονισμός/επέκταση κτιριακής υποδομής από 0 σε 2),  του υποκριτηριου Γ.1 από 5 σε 10 και του υποκριτηρίου Γ.2 από 0 σε 4. 

Η βαθμολογία στο υποκριτήριο Β.3 παραμένει ως έχει.
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252 Ν3ΤΡ-03341                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

253 Ν3ΤΡ-00383                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

254 Ν3ΤΡ-00445                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία) 

στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης και αναφορά στοιχείων (Επωνυμία επιχείρησης στη διεύθυνση της 

ιστοσελίδας ) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων και τα οποία παραπέμπουν στα στοιχεία ταυτότητας της επωνυμίας του δικαιούχου.

255 Ν3ΤΡ-00474                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

256 Ν3ΤΡ-00532                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

257 Ν3ΤΡ-00815                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

επιχείρησης στο υποκριτήριο Συμβάσεις με Επαγγελματίες (Tour Operators, λοιποί επαγγελματίες)) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

258 Ν3ΤΡ-01242                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

επιχείρησης) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική και I-9 Ειδικές Παροχές Επιχείρησης όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

259 Ν3ΤΡ-01261                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

260 Ν3ΤΡ-01265                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

261 Ν3ΤΡ-01461                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διεύθυνση 

ιστοσελίδας που παραπέμπει στην Επωνυμία επιχείρησης) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική και I-9 

Ειδικές Παροχές Επιχείρησης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

262 Ν3ΤΡ-02042                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο I-9 Ειδικές Παροχές Επιχείρησης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

263 Ν3ΤΡ-02361                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

264 Ν3ΤΡ-02379                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

265 Ν3ΤΡ-02495                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

266 Ν3ΤΡ-02689                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων 

και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.
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267 Ν3ΤΡ-02741                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

268 Ν3ΤΡ-02779                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

269 Ν3ΤΡ-02846                    4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς η αναφορά στην τοποθεσία της επιχείρησης στο πεδίο V.1 

Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου.

270 Ν3ΤΡ-03272                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

271 Ν3ΤΡ-03380                    4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

272 Ν3ΤΡ-01359                 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

273 Ν3ΤΡ-02027 4/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος και η αναφορά στην τοποθεσία της 

επιχείρησης στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης δεν παραπέμπει σαφώς στα στοιχεία ταυτότητας του 

δικαιούχου.

274 Ν3ΤΡ-02997 4/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

275 Ν3ΤΡ-00035                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου και ονοματεπώνυμο εταίρων) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό 

ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

276 Ν3ΤΡ-00138                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

277 Ν3ΤΡ-00277                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

278 Ν3ΤΡ-00459                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

279 Ν3ΤΡ-00533                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

280 Ν3ΤΡ-00537                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

281 Ν3ΤΡ-00590                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.
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282 Ν3ΤΡ-00635                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

283 Ν3ΤΡ-00666                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

284 Ν3ΤΡ-00758                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

285 Ν3ΤΡ-00851                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

286 Ν3ΤΡ-00919                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διακριτικός 

τίτλος που παραπέμπει στην επωνυμία της επιχείρησης και ονοματεπώνυμο εταίρων) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και 

Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

287 Ν3ΤΡ-00952                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

288 Ν3ΤΡ-00977                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (διακριτικός 

τίτλος που παραπέμπει στην επωνυμία της επιχείρησης) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε 

το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

289 Ν3ΤΡ-01060                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μερική αποδοχή της ένστασης. Συγκεκριμένα: 

α) απορρίπτει κατά πλειοψηφία το σκέλος της ένστασης που αφορά την αναφορά στοιχείων ταυτότητας δικαιούχου καθώς εντοπίστηκε 

η Επωνυμία του Δικαιούχου στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner 

για μη αναφορά στοιχείων. 

β) Αποδέχεται την ένσταση ως προς την επαναβαθμολόγηση του υποκριτηρίου Β.1 από 0 σε 2,  ως προς το υποκριτήριο Α.6 η 

βαθμολογία διαμορφώνεται από 6 σε 10 και συγκεκριμένα στα πεδία 8.1.2 από 0 σε 2 και 8.1.3 από 0 σε 2. Η βαθμολογία στα 

υποκριτήριο Β.3 και Γ.1 παραμένει ως έχει.

290 Ν3ΤΡ-01354                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

291 Ν3ΤΡ-01360                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

292 Ν3ΤΡ-01374                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή 

Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία 

του Δικαιούχου.

293 Ν3ΤΡ-01549                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

294 Ν3ΤΡ-01597                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

295 Ν3ΤΡ-02009                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

296 Ν3ΤΡ-02244                    5/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.
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297 Ν3ΤΡ-02405                    5/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προκύπτει αναφορά στοιχείων σε πεδίο όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

298 Ν3ΤΡ-02441                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (ιστοσελίδα 

που παραπέμπει στην επωνυμία της επιχείρησης) στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το 

σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

299 Ν3ΤΡ-02558                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

300 Ν3ΤΡ-02692                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης και στο πεδίο I-11 Βαθμός Διαφοροποίησης του Προϊόντος 

και της Αγοράς της Επιχείρησης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων.

301 Ν3ΤΡ-03172                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς εντοπίστηκε αναφορά στοιχείων (Επωνυμία 

Δικαιούχου) στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης και Επένδυσης όπου υπήρχε το σχετικό ενημερωτικό banner για μη 

αναφορά στοιχείων.

302 Ν3ΤΡ-00126                    3/12/201/8

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 4166/28-11-2017επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

303 Ν3ΤΡ-00332                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, διότι η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ) σε ισχύ καθώς 

για τα δύο από τα τέσσερα ειδικά σήματα λειτουργίας κατά τον χρόνο υποβολής δεν ήταν σε ισχύ τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής η επενδύτρια επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή 

την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια 

Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και 

δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με βάση τον παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

304 Ν3ΤΡ-00652                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς το εκπρόθεσμο δικαιολογητικό καλύπτεται από τα αρχικά 

υποβληθέντα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά του φυσικού φακέλου.  

305 Ν3ΤΡ-00711                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν επαρκή στοιχεία τα οποία να 

τεκμηριώνουν την εμπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προς τον ΕΦ.

306 Ν3ΤΡ-00772                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 03626/23-10-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

307 Ν3ΤΡ-00823                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς η επιχείρηση δεν ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Συγκεκριμένα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τον δηλωθέντα ΚΑΔ κατάταξης 

79.12.10 [Υπηρεσίες γραφείου οργανωμένων ταξιδιών] πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (2-6-2016).

308 Ν3ΤΡ-00992                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης μερικώς. Ως προς το υποκριτήριο Α.5 και συγκεκριμένα στο πεδίο 8.1.1 

διαμορφώνεται η βαθμολογία από 0 σε 2, ως προς το υποκριτήριο Β.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 4 σε 8, ως προς το 

υποκριτήριο Β.3 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 6, ως προς το υποκριτήριο Γ.1 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 5 σε 10 και 

ως προς το υποκριτήριο Γ.2 η βαθμολογία διαμορφώνεται  από 0 σε 10. Η βαθμολογία στο υποκριτήριο Α.1 και συγκεκριμένα στο 

πεδίο 9.1.1 και στο υποκριτήριο Β.1 παραμένει ως έχει.

309 Ν3ΤΡ-01116                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00.

310 Ν3ΤΡ-01281                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 4699/30-05-2018 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.
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311 Ν3ΤΡ-01495                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, διότι η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ) σε ισχύ καθώς 

κατά τον χρόνο υποβολής δεν ήταν σε ισχύ το αντίστοιχο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση 

Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής 

η επενδύτρια επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης 

αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας 

λειτουργίας και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας 

λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με 

βάση τον παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

312 Ν3ΤΡ-01708                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των στοιχείων τεκμηρίωσης η επιχείρηση είχε προχωρήσει 

σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έκδοσης ανανέωσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας πριν το χρόνο υποβολής του επενδυτικού 

σχεδίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες στις 02/04/2018 οδήγησαν στην έκδοση του.    

313 Ν3ΤΡ-01871                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση κάλυψης 0,50 ΕΜΕ κατά 

μέσο όρο την τριετία 2013-2015.

314 Ν3ΤΡ-01945                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς τα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα αρχικά 

υποβληθέντα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά του φυσικού φακέλου και άρα δεν υφίσταται ο λόγος απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου 

που ήταν η μη εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

315 Ν3ΤΡ-02073                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 03625/23-10-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς δεν καλύπτουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα 

έπρεπε να ανταποκριθούν στην προσκόμιση των ελλείψεων.  

316 Ν3ΤΡ-02128                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 3607/20-10-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

317 Ν3ΤΡ-02277                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 04105/23-11-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

318 Ν3ΤΡ-02286                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 4622/10/01/2018 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς δεν καλύπτουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα 

έπρεπε να ανταποκριθούν στην προσκόμιση των ελλείψεων.  

319 Ν3ΤΡ-02354                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 03716/27-10-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς η υποβολή τους είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Ι.1.10.2 της Πρόσκλησης της Δράσης.

320 Ν3ΤΡ-02368                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, διότι η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ) σε ισχύ καθώς 

κατά τον χρόνο υποβολής δεν ήταν σε ισχύ το αντίστοιχο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης «Ενίσχυση 

Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στους όρους συμμετοχής 

η επενδύτρια επιχείρηση όφειλε να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης 

αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας 

λειτουργίας και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας 

λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Συμπερασματικά με 

βάση τον παραπάνω όρο η πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη.

321 Ν3ΤΡ-02390                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης ως προς την εκ παραδρομής μη απεικόνιση του σωστού κύκλου 

εργασιών από την τουριστική δραστηριότητα του έτους 2015. 

322 Ν3ΤΡ-02576                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00.

323 Ν3ΤΡ-02578                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 4478/1061/Β2 

και ημερομηνία 15-9-2017 ο δυνητικός δικαιούχος δεν προσκόμισε, ως όφειλε, φυσικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι 6-10-2017 και 

ώρα 17:00.

324 Ν3ΤΡ-02593                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των στοιχείων τεκμηρίωσης η επιχείρηση διέθετε σε ισχύ 

κατά την περίοδο της υποβολής πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
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325 Ν3ΤΡ-02600                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των στοιχείων τεκμηρίωσης η επιχείρηση διέθετε άδεια σε 

ισχύ κατά την περίοδο της υποβολής.

326 Ν3ΤΡ-02610                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς όπως αποδεικνύεται από το μήνυμα του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (στοιχεία παραλαβής) ο δικαιούχος ενημερώθηκε εγκαίρως για την υποβολή του φυσικού φακέλου αλλά υπέβαλε 

εκπρόθεσμα τον φυσικό φάκελο.

327 Ν3ΤΡ-02632                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 03650/24-10-2017 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς δεν καλύπτουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα 

έπρεπε να ανταποκριθούν στην προσκόμιση των ελλείψεων.  

328 Ν3ΤΡ-02865                    3/12/2018
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης καθώς βάσει των στοιχείων τεκμηρίωσης η επιχείρηση διέθετε άδεια σε 

ισχύ κατά την περίοδο της υποβολής.

329 Ν3ΤΡ-03203                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς δεν προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα  συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ένταξης, όπως ζητήθηκαν με την υπ' αριθμ. 4615/09.01.2018 επιστολή ελλείψεων. Τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν με την ένσταση του δικαιούχου δεν έγιναν αποδεκτά καθώς δεν καλύπτουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα 

έπρεπε να ανταποκριθούν στην προσκόμιση των ελλείψεων.  

330 Ν3ΤΡ-03311                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης, καθώς η επιχείρηση δεν ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Συγκεκριμένα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τον δηλωθέντα ΚΑΔ κατάταξης 

79.12.11.01 [Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδιών) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό] πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (1-7-2016).

331 Ν3ΤΡ-00174                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή της ένστασης. Συγκεκριμένα:

Α) Αποδέχεται την ένσταση ως προς την αναφορά στοιχείων καθώς ο διακριτικός τίτλος στο πεδίο V.1 Γενική Περιγραφή Επιχείρησης 

και Επένδυσης και η διεύθυνση της ιστοσελίδας στο πεδίο I-8 Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική όπου υπήρχε το σχετικό 

ενημερωτικό banner για μη αναφορά στοιχείων δεν παραπέμπει στην Επωνυμία του Δικαιούχου

Β) Αποδέχεται την ένσταση ως προς την περικοπή της δαπάνης ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ κατηγορία δαπάνης 1 

και αξίας 135.000,00€.

332 Ν3ΤΡ-02460                    3/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται τη μη αποδοχή της ένστασης καθώς από τις προσκομιζόμενες εκ μέρους της εταιρείας συμβάσεις 

προκύπτει ότι κατ΄ αρχήν συντρέχει η απαγόρευση του οδηγού, ως και η ίδια εξάλλου συνομολογεί, αφού τούτη συμμετέχει σε  ήδη 

οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  και συνακόλουθα η υποβληθείσα εκ μέρους της πρόταση 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.  

333 Ν3ΤΡ-01628                    5/12/2018

Η Επιτροπή Ενστάσεων κατά πλειοψηφία εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της υπό ένταξη επιχείρησης με την επωνυμία «Κ... Α... 

Κ... ΚΑΙ Τ... Ε...» και ΑΦΜ 998474700, διότι κατά την υποβολή της πρότασης η αιτούσα, πληρούσε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις 

ένταξης σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στο στάδιο εξέτασης φυσικού φακέλου, στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 

για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» . Κατόπιν τούτου πρέπει να γίνει επαναφορά 

όλων των στοιχείων της υπό ένταξη επιχείρησης «Κ...ΑΚΤΕ» στο πεδίο I-1 Βασικά Στοιχεία του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου.
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