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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

25-09-2020

Αριθ. Πρωτ. : 100526 - 25-09-2020

: Μεσογείων 14-18
: 115 10
: Δρ Δ. Πουτούκης
: 2131300136
: dpoutoukis@gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β. Του π.δ.81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και, ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο
η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.
γ. Της με αριθμ. Υ2/2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/09.07.2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
δ. Του π.δ.83/2015 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
ε. Της με αριθμ. 48 (ΦΕΚ 3100/Β/1.8.2019) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα»
στ. Του π.δ.18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
ζ. Της με αρ. πρωτ. 80327/1.8.19 (ΦΕΚ 511/ Υ.Ο.Δ.Δ./2.8.2019) Κοινής Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
η. Της με αρ. πρωτ. 123476/29.11.2019 (ΦΕΚ/4452/Β’/04.12.2019) απόφασης του Υπουργού
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με
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εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
2.

Τον ν.4314/2014 (ΦΕΚ/265/Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.

Τον ν.4310/2014 (ΦΕΚ/258/Α’/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.

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

5.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

6.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ., το Τ.Σ., το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ε.Τ.Θ.Α. και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ., το
Τ.Σ., το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ε.Τ.Θ.Α. και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

7.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά στις 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.

8.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2017/1084 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 και ισχύει.

9.

Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

10. 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].
11. 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.
12. Την με αρ. πρωτ. 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. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 «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.
14. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ
5968/Β’/31.12.2018) “Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)
υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ/Β΄/1822) υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
15. Την Κ.Υ.Α. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
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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).
16. Την με αρ. πρωτ. 7923/1890A1/21.12.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 4419/30.12.2016) «Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», όπως διορθώθηκε
στο ΦΕΚ Β 124/24.01.2017 και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3491/1281A1/29.05.2019
(ΦΕΚ Β’ 2178/07.06.2019) απόφαση.
17. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3402/2769/Α2/10.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ40Μ465ΧΙ8-ΘΥΘ) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση ‘’Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’,
όπως
τροποποιήθηκε
με
τις
με
αρ.
πρωτ.
ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ
4534/B1/1023/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΛΦ465ΧΙ8-Ω8Ω), ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5963/B1/1346/15.11.2017
(ΑΔΑ: ΩΒΞΗ465ΧΙ8-ΚΝΑ) και 4113/Β1/855/25.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΣΔΕ465ΧΙ8-ΧΞΑ) αποφάσεις και
ισχύει.
18. Την με αρ. πρωτ. 8524/Ι2/21.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΣΧ4653ΠΣ-ΖΦΗ) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της
Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ.
26605/20.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘ54653ΠΣ-ΨΙ), 44586/Ι2/21.03.2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΦΛ4653ΠΣ-Ρ18) και
57626/11.04.2019 (ΑΔΑ: Ω74Ν4653ΠΣ-4Τ4) αποφάσεις.
19. Την με αρ. πρωτ. 108783/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓ4653ΠΣ-3ΟΩ) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος
Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης
ερευνητικών έργων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
πρωτ. 85302/26.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΓΣ465ΧΙ8-1Φ4) απόφαση.
20. Την με αρ. πρωτ. 97476/Ι2/18.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΕ1Ω4653ΠΣ-ΒΑΓ) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
- «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ με Κωδικό ΟΠΣ 2335, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με
τις με αρ. πρωτ. 103152/11.10.2019 (ΑΔΑ: 66Μ7465ΧΙ8-7ΔΑ), 134995/24.12.2019 (ΑΔΑ:
Ω7ΩΛ46ΜΤΛΡ-ΣΒΛ),
7802/23.01.2020
(ΑΔΑ:
Ω1Π046ΜΤΛΡ-ΞΒΔ),
24485/28.02.2020
(ΑΔΑ:ΩΑ4Υ46ΜΤΛΡ-Σ09) και 52529/26.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΡΛ46ΜΤΛΡ-Ξ92) αποφάσεις.
21. Την με αρ. πρωτ. 52525/26.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ω046ΜΤΛΡ-ΕΒ2) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε
με την με αρ. πρωτ. 57142/04.06.202 (ΑΔΑ: 6ΔΦ046ΜΤΛΡ-ΝΙΚ) απόφαση.
22. Τις με Κωδικό Πρότασης Τ6ΥΒΠ-00045, Τ6ΥΒΠ-00090, Τ6ΥΒΠ-00108, Τ6ΥΒΠ-00126, Τ6ΥΒΠ00148, Τ6ΥΒΠ-00160, Τ6ΥΒΠ-00167, Τ6ΥΒΠ-00232, Τ6ΥΒΠ-00259, Τ6ΥΒΠ-00287, Τ6ΥΒΠ00343, Τ6ΥΒΠ-00352, Τ6ΥΒΠ-00395, Τ6ΥΒΠ-00396, Τ6ΥΒΠ-00416, Τ6ΥΒΠ-00421, Τ6ΥΒΠ00479, Τ6ΥΒΠ-00484, Τ6ΥΒΠ-00488, Τ6ΥΒΠ-00491, Τ6ΥΒΠ-00513, Τ6ΥΒΠ-00523, Τ6ΥΒΠ00534, Τ6ΥΒΠ-00539 κατατεθείσες ηλεκτρονικά ενστάσεις που ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων
ένταξης/απόρριψης και ειδικότερα: α) της με αρ. πρωτ. 24485/28.02.2020 (ΑΔΑ:ΩΑ4Υ46ΜΤΛΡΣ09) απόφασης με θέμα: Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2335
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στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» και β) της με αρ. πρωτ. 52525/26.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ω046ΜΤΛΡ-ΕΒ2) απόφασης
απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ‘‘Ειδικές
Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 57142/04.06.202 (ΑΔΑ: 6ΔΦ046ΜΤΛΡΝΙΚ) απόφαση.
23. Την με αρ. πρωτ. 77982/23.07.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ με θέμα: Σύσταση και
συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», κωδικός επιτροπής ΥΔΑΤ-ΕΝΣ1.
24. Την με αρ. πρωτ. 79223/27.07.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ με θέμα: Σύσταση και
συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», κωδικός επιτροπής ΒΥΚΑ-ΕΝΣ1.
25. Την με αρ. πρωτ. 77225/21.07.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ με θέμα: Σύσταση και
συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»», κωδικός
επιτροπής ΚΠΟΛ-ΕΝΣ1.
26. Το με ημερομηνία 21.09.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας
και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των
Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, το οποίο ενεκρίθη από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
ΑΠΟ ΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ
1.

Την έγκριση του Πρακτικού 1/03.08.2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την 77982/23.07.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», κωδικός
επιτροπής ΥΔΑΤ-ΕΝΣ1.

2.

Την έγκριση του Πρακτικού 1/03.09.2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την 79223/27.07.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», κωδικός
επιτροπής ΒΥΚΑ-ΕΝΣ1.

3.

Την έγκριση των Πρακτικών 1/29.07.2020 και 2/31.07.2020 των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την 77225/21.07.2020 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ειδική Δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»», κωδικός επιτροπής ΚΠΟΛ-ΕΝΣ1.

4.

Αποδεχόμαστε την εισήγηση της Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
σύμφωνα με την οποία η κρίση των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων για την αποδοχή (εν
όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη καθεμιάς ένστασης, είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Ειδικότερα:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00287, η οποία υποβλήθηκε
ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με το από 03.08.2020
Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.
Οι ενστάσεις των οκτώ (8) προτάσεων με Κωδικούς Τ6ΥΒΠ-00090, Τ6ΥΒΠ-00148, Τ6ΥΒΠ00160, Τ6ΥΒΠ-00396, Τ6ΥΒΠ-00479, Τ6ΥΒΠ-00484, Τ6ΥΒΠ-00491, Τ6ΥΒΠ-00523, οι οποίες
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση των προτάσεων, απορρίπτονται.
Οι ενστάσεις των πέντε (5) προτάσεων με Κωδικούς Τ6ΥΒΠ-00126, Τ6ΥΒΠ-00167, Τ6ΥΒΠ00259, Τ6ΥΒΠ-00343, Τ6ΥΒΠ-00416, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω
του ΠΣΚΕ) και αφορούν το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών και συγκεκριμένα
την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, απορρίπτονται.
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00395, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με το από 03.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η
επιτροπή αξιολόγησης ένστασης αναβαθμολογεί το κριτήριο Α’ από 12 σε 15. … Συνεπώς, η
Επιτροπή δέχεται μερικώς την ένσταση και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία στο κριτήρια Α’ και
συνακόλουθα, τη συνολική βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του
ερευνητικού έργου είναι 13,80 (αντί 13,05). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν:
Σύνολο=13,05 με Κριτήριο Α’=12, Κριτήριο Β’=12 και Κριτήριο Γ’=15 ενώ η νέα βαθμολογία
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=13,80 με Κριτήριο Α’=15,
Κριτήριο Β’=12 και Κριτήριο Γ’=15.
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00421, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα
με το από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή
αξιολόγησης ένστασης βαθμολογεί το κριτήριο Α’, με 14 (δεκατέσσερα) … επικυρώνει πλήρως
την αξιολόγηση και την βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β’. … επικυρώνει πλήρως την
αξιολόγηση και την βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ’. Συνεπώς, η Επιτροπή δέχεται
μερικώς την ένσταση για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00421 και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία στο
κριτήριο Α’ και συνακόλουθα, τη συνολική βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία
του ερευνητικού έργου είναι 12,10 (αντί 11,85). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν:
Σύνολο=11,85 με Κριτήριο Α’=13, Κριτήριο Β’=11 και Κριτήριο Γ’=12 ενώ η νέα βαθμολογία
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=12,10 με Κριτήριο Α’=14
Κριτήριο Β’=11 και Κριτήριο Γ’=12. Ωστόσο, η αίτηση χρηματοδότησης παραμένει απορριπτέα,
λόγω μη συγκέντρωσης της βαθμολογίας βάσης στο κριτήριο Β’.
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00488, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με το από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η
επιτροπή αξιολόγησης ένστασης βαθμολογεί το κριτήριο Α’ με 15 (δεκαπέντε) … επικυρώνει
πλήρως την αξιολόγηση και την βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Β’ … επικυρώνει
πλήρως την αξιολόγηση και την βαθμολογική αποτύπωση του κριτηρίου Γ’. Συνεπώς, η Επιτροπή
δέχεται μερικώς την ένσταση για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00488 και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία
στο κριτήριο Α και συνακόλουθα, τη συνολική βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική
βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 12,70 (αντί 12,45). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης
ήταν: Σύνολο=12,45 με Κριτήριο Α’=14, Κριτήριο Β’=11 και Κριτήριο Γ’=13 ενώ η νέα βαθμολογία
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=12,70 με Κριτήριο Α’=15
Κριτήριο Β’=11 και Κριτήριο Γ’=13. Ωστόσο, η αίτηση χρηματοδότησης παραμένει απορριπτέα,
λόγω μη συγκέντρωσης της βαθμολογίας βάσης στο κριτήριο Β’.
Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00513, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα
με το από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή
αξιολόγησης ένστασης βαθμολογεί το κριτήριο Α’ με 14 (δεκατέσσερα) … βαθμολογεί το κριτήριο
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Β’ με 12 (δώδεκα) … επικυρώνει πλήρως την αξιολόγηση και την βαθμολογική αποτύπωση του
κριτηρίου Γ’. Συνεπώς, η Επιτροπή δέχεται μερικώς την ένσταση για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00513
και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία στα κριτήρια Α’ και Β’ και συνακόλουθα, τη συνολική
βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 12,50 (αντί
11,85). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=11,85 με Κριτήριο Α’=13, Κριτήριο
Β’=11 και Κριτήριο Γ’=12 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της
ένστασης) είναι Σύνολο=12,50 με Κριτήριο Α’=14 Κριτήριο Β’=12 και Κριτήριο Γ’=12.
8. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00539, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται μερικώς δεκτή. Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με το από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η
επιτροπή αξιολόγησης ένστασης επικυρώνει πλήρως την αξιολόγηση και την βαθμολογική
αποτύπωση του κριτηρίου Α … επικυρώνει πλήρως την αξιολόγηση και την βαθμολογική
αποτύπωση του κριτηρίου Β … βαθμολογεί το κριτήριο Γ με 13 (δεκατρία). Συνεπώς, η Επιτροπή
δέχεται μερικώς την ένσταση για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00539 και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία
στο κριτήριο Γ και συνακόλουθα, τη συνολική βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική
βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 12,05 (αντί 11,35). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης
ήταν: Σύνολο=11,35 με Κριτήριο Α’=14, Κριτήριο Β’=10 και Κριτήριο Γ’=11 ενώ η νέα βαθμολογία
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=12,05 με Κριτήριο Α’=14
Κριτήριο Β’=10 και Κριτήριο Γ’=13. Ωστόσο, η αίτηση χρηματοδότησης παραμένει απορριπτέα,
λόγω μη συγκέντρωσης της βαθμολογίας βάσης στο κριτήριο Β.
9. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00045, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το
από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή αξιολόγησης
ένστασης βαθμολογεί το κριτήριο Α’ με 17 (δεκαεπτά) … αναβαθμολογεί και αποδίδει στο
κριτήριο Β’ με 16 (δεκαέξι) … αναβαθμολογεί και αποδίδει στο κριτήριο Γ’ με 18 (δεκαοκτώ).
Συνεπώς, για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00045 η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και
αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία στα κριτήρια Α’, Β’ και Γ’ και συνακόλουθα, τη συνολική
βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 16,95 (αντί
13,25). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης ήταν: Σύνολο=13,25 με Κριτήριο Α’=14 Κριτήριο,
Β’=13 και Κριτήριο Γ’=13 ενώ η νέα βαθμολογία (όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της
ένστασης) είναι Σύνολο=16,95 με Κριτήριο Α’=17, Κριτήριο Β’=16 και Κριτήριο Γ’=18.
10. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00352, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
συγκεκριμένα στη βαθμολόγηση της πρότασης, γίνεται δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το
από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση: «…η επιτροπή αξιολόγησης
ένστασης βαθμολογεί το κριτήριο Α’ με 15 (δεκαπέντε) … αναβαθμολογεί και αποδίδει στο
κριτήριο Β’ με 12 (δώδεκα) … αναβαθμολογεί και αποδίδει στο κριτήριο Γ’ με 13 (δεκατρία).
Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της ένστασης και αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία
στα κριτήρια Α’, Β’ και Γ’ και συνακόλουθα, τη συνολική βαθμολογία.». Επομένως, η νέα συνολική
βαθμολογία του ερευνητικού έργου είναι 13,10 (αντί 11,60). Η αρχική βαθμολογία της πρότασης
ήταν: Σύνολο=11,60 με Κριτήριο Α’=12, Κριτήριο Β’=11 και Κριτήριο Γ’=12 ενώ η νέα βαθμολογία
(όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της ένστασης) είναι Σύνολο=13,10 με Κριτήριο Α’=15
Κριτήριο Β’=12 και Κριτήριο Γ’=13.
11. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00108, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου
δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
γίνεται δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το από 29/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής που
εξέτασε την ένσταση: «…Η ένσταση, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ περιλαμβάνει
τα … ελλιπή στοιχεία, οπότε οι ελλείψεις αποκαταστάθηκαν. … Η Αίτηση Χρηματοδότησης
Τ6ΥΒΠ-00108 πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ειδική Δράση … η ένσταση
γίνεται αποδεκτή».
12. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00232, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου
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δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
γίνεται δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το από 03.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής που
εξέτασε την ένσταση: «…κατά την ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης της απόφασης
απόρριψης (ΑΠ: 52525/26.05.2020) δεν εκκρεμούσε αίτημα λύσης» της εταιρείας.
13. Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00534, η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου
δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
γίνεται δεκτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το από 29/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής που
εξέτασε την ένσταση: «… τόσο η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος … όσο και η επιχείρηση –
δυνητικός δικαιούχος … καθίστανται μη προβληματικές πρωθύστερα της ημερομηνίας έκδοσης
της ανωτέρω απόφασης απόρριψης, για την πρόταση Τ6ΥΒΠ-00534 η ένσταση γίνεται
αποδεκτή».
14. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί
των ανωτέρω ενστάσεων.
15. Η ΓΓΕΤ να εξετάσει αν τα διαθέσιμα κονδύλια επαρκούν για τη χρηματοδότηση των Αιτήσεων
Χρηματοδότησης των οποίων η ένσταση έγινε (πλήρως ή μερικώς) αποδεκτή.
16. Η ΓΓΕΤ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους.
17. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή
την απόρριψη της ένστασής τους.
18. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες
 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
 της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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Εσωτερική Διανομή:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γραμματεία)
- Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)
- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ.-Α. Γεωργιάδη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ), κα Ν. Δανδόλου
- Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
- Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Νίκης 10, 10180 Αθήνα
- Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
- ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ , Γραφείο Προϊσταμένης, Μονάδες Α1, Α2, Β1
- ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Σελίδα 7 από 7

