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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
2. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. To N. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, B. 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» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112)
5. Τις διατάξεις του Π.∆ 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
6. Το Π.∆. 81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά αρμοδιοτήτων τους μεταξύ των υπουργείων»
7. Το Π.∆. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Το Π.∆. 63/2020 (ΦΕΚ Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικώς το άρθρο 3 αυτού
9. Τη με αρ. 85847/11.08.2020 (ΦΕΚ Β΄3375) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ιωάννη Τσακίρη»
10. Τη με αρ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 628) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «∆ιορισμός Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων»
11. Τη με αρ. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
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Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ Β΄2064) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό
67743/ΕΥΘΥ/615/22.06.2015 υπουργικής απόφασης (Β1248)»
Τη με αρ. 113091/05.11.2015 (Α∆Α: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ)Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.∆
ΕΠΑΝΕΚ».
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.
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, όπως ισχύει.
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
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
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ.
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
∆εκεμβρίου 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.
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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
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.
Τη με αρ. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Α∆Α:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
Τη με αρ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) αντικατάσταση της με αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης 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
∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”».
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24. 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].
25. Την Υ.Α. με αρ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
26. Το με αρ. πρωτ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος ∆ιαχείρισης 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».
27. Το με αρ. πρωτ. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής
και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο ∆ιαχωρισμού».
28. Τη με αρ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 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).
29. Τη με αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ
(Α∆Α: 6∆Ρ34653Ο7-4Υ0)
30. Τη με αρ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και τις με αρ. 2574/712Γ/Γ01/17.04.2019 και
7857/1975Γ/Γ01/27.12.2019 τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης
31. Τη με αρ. 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
32. Τη με αρ. 595/104/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 ∆ράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
33. Τη με αρ. 669/149/Α2/11.02.2016 (Α∆Α:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
34. Τη με Α.Π. 7240/2358/A2/25.11.2016 (Α∆Α ΩΩΙΑ4653Ο7-ΠΜ7) Απόφαση με θέμα: Έγκριση
αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη ∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
35. Τη με αρ. 6353/901/Α3/29.11.2017 (Α∆Α: 9ΟΩΤ465ΧΙ8 – Χ2Μ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
∆ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ με θέμα: «Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο
της πρόσκλησης “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” με Κωδικό ΟΠΣ A/A 1390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
36. Το με αρ. πρωτ. Ν4MM-11621/01-07-2019 υποβληθέν αίτημα τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης
της δικαιούχου επιχείρησης με επωνυμία «ACROMOVE EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με κωδικό
έργου ΠΣΚΕ Ν4MM-07507 και κωδικό ΟΠΣ 5024883
37. Τη με αρ. πρωτ. Ν4MM-7895/28-11-2019 ενημερωτική επιστολή του Ε.Φ. ΕΛΑΝΕΤ με την οποία
αποστέλλονται τα αποτελέσματα της τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης για το έργο με κωδικό
Ν4MM-07507-«ACROMOVE EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη ∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών
& μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» και σύμφωνα με τα
οποία δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση εκ μέρους του φορέα της επένδυσης για την κάλυψη των
ελλείψεων του αιτήματος μέχρι την λήξη της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών
από την πρώτη (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση τους και ως εκ τούτου ο πιστοποιημένος
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Π/Υ ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ του έργου. Με τη εν λόγω
επιστολή του Ε.Φ. ΕΛΑΝΕΤ η δικαιούχος επιχείρηση αφενός κλήθηκε για την υποβολή αντιρρήσεων
επί των αποτελεσμάτων της τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής και αφετέρου ενημερώθηκε
ότι η αντίστοιχη πράξη θα διαβιβαστεί στην αρμόδια μονάδα της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ με εισήγηση για
έκδοση απόφασης ανάκλησης.
Τη μη υποβολή αντιρρήσεων από πλευράς νόμιμου εκπροσώπου της δικαιούχου επιχείρησης
«ACROMOVE EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Τη με αρ. πρωτ. 4741/19.4.2021 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ (αρ. εισερχομένου ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ:
2463/Β2/19.4.2021) προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα: «∆ιαβίβαση πράξεων προς Ανάκληση
Απόφασης Ένταξης από τη δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» άνευ λήψης δημόσιας χρηματοδότησης»
Την εισήγηση με αρ. πρωτ. 2972/B2/298/19-05-2021 της Προϊσταμένης της ΕΥ∆/ΕΠΑΝΕΚ για την
ανάκληση της Απόφασης Ένταξης του δικαιούχου της ∆ράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» – ΕΣΠΑ 2014-2020
Το γεγονός ότι ο δικαιούχος που συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω απόφαση ανάκλησης δεν έχει
λάβει δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ∆ράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 20142020
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση Απόφασης Ένταξης (προοίμιο απόφασης αρ. 35) ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται στον
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λόγω μη τήρησης των κάτωθι υποχρεώσεων από πλευράς δικαιούχου, όπως αυτές
προβλέπονται στα ακόλουθα σημεία της αναλυτικής πρόσκληση της εν λόγω δράσης:


Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι.1.11.2 «Παρακολούθηση Πράξεων – Επαληθεύσεις –
Πιστοποιήσεις», όπως ίσχυε κατά την ολοκλήρωση του έργου, σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες
επί υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο
του 20% επί του εγκεκριμένου Π/Υ ανακαλείται η απόφαση ένταξης αυτών από το πρόγραμμα. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της τελικής επαλήθευσης ο πιστοποιημένος Π/Υ ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του
20% του εγκεκριμένου Π/Υ του έργου (προοίμιο απόφασης αρ. 37) και ως εκ τούτου ανακαλείται η απόφαση
ένταξης.
Πίνακας 1
Α/Α
1

Επωνυμία Επιχείρησης
ACROMOVE EUROPE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Κωδ. ΟΠΣ

Κωδ. Έργου (ΠΣΚΕ)

5024883

Ν4ΜΜ-07507

Ο Ειδικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ:1390 (Κωδ. Απόφασης: 3814)
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ΑΔΑ: 6ΗΘ746ΜΤΛΡ-ΘΡΟ

Πίνακας Αποδεκτών:
1.

ACROMOVE EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
5. Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
6. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10, 10563, Αθήνα
7. ΕΦΕΠΑΕ, Σεβαστουπόλεως 113, 11526, Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ
3. Μονάδες Α1, Α3, Β2

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ:1390 (Κωδ. Απόφασης: 3814)
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