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Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ:

Απόρριψη της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΕΧ για την
απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5074625 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

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/22.04.2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. Ι.Α.1 
(ε) και 1.Β.1 (α) και το άρθρο 20, παρ. 4.
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.», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού.
4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α192/13.12.2017) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.
6. Την με αριθμό 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
7. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (ΦΕΚ Β 1248/24.06.2015) 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 αριθ. 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. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της 
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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»" (Β' 1248).
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 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» (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. 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.
14. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 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).
15. Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων 
για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».
16. Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/EYΘY712/31.07.2015 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» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).
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 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, 
όπως ισχύει.
19. 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.
20. Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου».
21. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).
22. 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.
23. Την με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: "Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται 
στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020".
24. Την με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση 
πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».
25. Το από 03.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση της εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητας 11 «Ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των Κρατών-Μελών.
26. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09-03-2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) για την έγκριση, μέσω 
της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, του νέου Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης, της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των 
Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-04. και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών 
της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων (Β' κύκλος)», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 5648/1592/Α1/2.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ465ΧΙ8-35Β) 
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 24η Γραπτή Διαδικασία. 
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27. Tην με Α.Π. 10/11/2017 5821/735/A3/10-11-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας 
Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)»
και κωδ: 073 Α/Α, ΟΠΣ: 2299.
28. Την με Α.Π. 108840/ΕΥΚΕ6508/9-10-2017 επιστολή της ΕΥΚΕ για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών 
Ενισχύσεων στην πρόσκλησης.
29. To υποβληθέν ΤΔΠ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με Α/Α: 104259, MIS: 5067269, ημερ. ηλεκτρονικής υποβολής 
στο ΟΠΣ 28-05-2020 και ώρα 12:47.
30. Τη με αρ. πρωτ. 6547/1448/Α3/01-12-2020 επιστολή προσκόμισης συμπληρωματικών/διευκρινήσεων καθώς και με
τα απαντητικά έγγραφα τα οποία υπέβαλε, εμπρόθεσμα, στο ΟΠΣ ο Δικαιούχος.
31. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 
πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης
Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ.
32. Την με αρ. πρωτ. 329 / 64 /Α3/20-01.-2021 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την απόρριψη της 
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής
Λειτουργίας της ΕΕΧ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ
5074625 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.450.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 272/46/Α3
22/01/2020 Πρόσκλησης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων για τους
ακόλουθους λόγους:

Η πράξη απορρίπτεται διότι λαμβάνει αρνητική γνωμοδότηση στο Στάδιο Β3. Σκοπιμότητα και πιο ειδικά στα ακόλουθα 
κριτήρια: 
1. Στο κριτήριο Β3.1. "Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης" με την ακόλουθη αιτιολογία: 
Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. Στο Φυσικό Αντικείμενο του Τεχνικού Δελτίου παρουσιάζεται 
ένα πλήρες έργο αναδιοργάνωσης του φορέα, με ειδικότερα αντικείμενα την απλούστευση των διαδικασιών, 
μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ανασχεδιασμένων επιχειρησιακών διαδικασιών, υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης 
αλλαγής και υποστήριξη εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού μοντέλου και εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες 
απλουστευμένες διαδικασίες. 
Όμως από την ίδια τη Μελέτη Σκοπιμότητας καθώς και τα συναφή διευκρινιστικά στοιχεία που ο φορέας παρείχε, 
απαριθμούνται με ακρίβεια οι υπηρεσίες που η ΕΕΧ θα «πρέπει» να παρέχει στους οικονομικούς φορείς: (1) νομική 
υποστήριξη, (2) υποστήριξη τυποποίησης μελετών και υπηρεσιών, (3) ιδιοκτησία σχημάτων πιστοποίησης, (4) σύνταξη 
κατευθυντηρίων γραμμών για πραγματογνωμοσύνες και (5) έδραση ως σημείο επαφής επιχειρήσεων. Από πουθενά δεν 
προκύπτει ότι αυτές είναι παρεχόμενες ήδη υπηρεσίες από την ΕΕΧ. Αντιθέτως, για δύο από αυτές (νομική υποστήριξη, 
ιδιοκτησία σχημάτων πιστοποίησης) είναι σαφές ότι δεν παρέχονται (αφού δεν προκύπτει από πουθενά ύπαρξη νομικού 
τμήματος ή άλλης νομικής εμπειρογνωμοσύνης, ενώ τα αναφερόμενα σχήματα πιστοποίησης αναφέρεται ότι θα 
αναπτυχθούν μελλοντικά) ενώ η υπηρεσία «σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών για εμπειρογνωμοσύνες» είναι μία εφ' 
άπαξ μελέτη ανά κατηγορία που δεν μπορεί να θεωρηθεί «παρεχόμενη υπηρεσία». Ούτε από την έκθεση σκοπιμότητας 
και τα συμπληρωματικά αυτής στοιχεία, ούτε από τον ιστότοπο του φορέα, προκύπτει η παροχή των αναφερομένων 
συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά την παρούσα περίοδο, δεν προκύπτει δηλαδή ότι πρόκειται για ήδη παρεχόμενες, έστω 
και προβληματικά, υπηρεσίες. Επιπρόσθετα αρκετές από τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα ήθελε να παράσχει ο Δικαιούχος 
κατόπιν της χρηματοδότησης της πράξης, αποτελούν υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ευρέως στην ανοιχτή οικονομία και 
από ιδιωτικούς φορείς και ως εκ τούτου διαφαίνεται η ύπαρξη στοιχείων κρατικής ενίσχυσης.
Αν και η παροχή των αναφερομένων υπηρεσιών δεν προκύπτει από πουθενά, το φυσικό αντικείμενο του ΤΔΠ περιγράφει 
την αναδιοργάνωση του φορέα προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία του. Περιγράφονται τυπικές υπηρεσίες 
αναδιοργάνωσης φορέα, αλλά καμία δραστηριότητα ανάπτυξης νέας επιχειρησιακής ικανότητας. Σε κανένα σημείο του 
περιγραφόμενου φυσικού αντικειμένου δεν αναφέρεται η ανάπτυξη ή ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας του φορέα 
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να παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Ενώ, δηλαδή, ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι η βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή η ανάπτυξη νέων, οι οποίες θα πρέπει ρητώς να αναφέρονται, στην προτεινόμενη πράξη δεν προκύπτει ούτε
η ύπαρξη ήδη παρεχομένων ήδη υπηρεσιών, των οποίων η παροχή θα βελτιωθεί με οργανωτικά μέτρα, ούτε αποτελεί 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης.
2. Στο κριτήριο Β3.2. "Αποτελεσματικότητα, με την ακόλουθη αιτιολογία: 
Δεδομένης της αρνητικής γνωμοδότησης στο κριτήριο Β.3.1, δεν προκύπτει η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους 
στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας και στην επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών εκροής.
3. Στο κριτήριο Β3.4 Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση¨, με την ακόλουθη αιτιολογία: 
Δεδομένης της αρνητικής γνωμοδότησης στο κριτήριο Β.3.1, δεν προκύπτει ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
της προτεινόμενης πράξης.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός
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