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Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11»
Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά
Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα
Τηλ: 2131503787
e-mail: afalagka@mou.gr 

ΘΕΜΑ: Απόφαση αποδοχής ένστασης, του Δικαιούχου «ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ», επί της με ΑΠ. 
4402/23-08-2021 Απόφασης Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων 
ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – 
GTAD» με Κωδικό ΟΠΣ 5105214 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 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/22.04.2005). 
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. Τον Ν.4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

4. Το Π.Δ. 81/8.7.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

5. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α192/13.12.2017) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης", όπως ισχύει. 

7. 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.

8. 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».

9. Την με αρ. πρωτ. 110770/ΕΥΘΥ/12.10.2021 (ΑΔΑ: Ω18546ΜΤΛΡ-ΗΛΞ) 
(ΦΕΚ/Β/4799/2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 Υπουργικής Απόφασης 
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«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και 
κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄655) κοινής υπουργικής απόφασης» 
(ΦΕΚ Β’1248) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» που τροποποιεί τη με αρ. πρωτ. 
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 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.Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» 
(ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

11.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). 

12.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει. 

13.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. 

14.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. 

15.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, όπως 
ισχύει. 

16.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, όπως ισχύει. 

17.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, όπως ισχύει. 

18.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) , όπως ισχύει. 

19.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]. 

20.  Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

21.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. 

22.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 
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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). 

23.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, όπως ισχύει. 

24.Τη με αρ. πρωτ. 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, με την με 
Α.Π. 4101/1467/A1/25.06.2019 (ΑΔΑ: 6Μ09465ΧΙ8-ΥΕΣ) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης κατά την 41η Γραπτή Διαδικασία και την με Α.Π. 1936/592 Α1/23-03-
2021 (ορθή επανάληψη 31-03-2021) (ΑΔΑ: 6Β8Λ46ΜΤΛΡ-ΠΘΑ) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης κατά την 59η Γραπτή Διαδικασία για την έγκριση του τροποποιημένου 
Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης. 

27.Τη με Α.Π. 108840/ΕΥΚΕ6508/9-10-2017 επιστολή της ΕΥΚΕ για την ύπαρξη ή μη 
στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων για την πρόσκληση με ΑΑ ΟΠΣ 2299 και τίτλο 
«Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)».

28.Την με Α.Π. ΕΥΔ 2442/536 /Α3/16-04-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΤ46ΜΤΛΡ-Τ4Χ) Πρόσκληση με 
κωδ. 145 (Α/Α ΟΠΣ: 4859, Έκδοση: 1/0) και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της 
δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

29.Το από 22-04-2021 και ώρα 21:31 υποβληθέν ΤΔΠ του Δικαιούχου «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 
5105214, ID: 193648 και τίτλο «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της 
ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD».

30.Το με ΑΠ 3919/7-7-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με το οποίο ζητήθηκαν από τον 
δυνητικό δικαιούχο διευκρινιστικά στοιχεία.

31.Την με ΑΠ 4402/23-8-2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Απόρριψη της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ 
μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5105214 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

32.Την με ΑΠ: ΕΞ. ΙΝΣΕΤΕ:000096-31/8/2021 (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4575/31-08-2021) 
ένσταση του Δυνητικού Δικαιούχου επί της με ΑΠ 4402/23-8-2021 Απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Απόρριψη της Πράξης 
«Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών 
υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK 
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TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD» με Κωδικό ΟΠΣ 5105214 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

33.Την αξιολόγηση της υποβληθείσας έντασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της ένστασης (ανωτέρω 32), επί της Αποφάσεως Απόρριψης της Πράξης 
«Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης 
της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM 
ANALYTICS DASHBOARD – GTAD» με Κωδικό ΟΠΣ 5105214 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ανωτέρω 31). 
Αναλυτικότερα:
Με την ΑΠ 4402/23-8-2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ απορρίφθηκε η πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ 
μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD», Κωδικό 
ΟΠΣ 5105214 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. 
2442/536/Α3/16.04.2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΤ46ΜΤΛΡ-Τ4Χ) με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της 
δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», κωδικό 145 και α/α ΟΠΣ 4859, όπως ισχύει.
Η Πράξη έλαβε αρνητική γνωμοδότηση για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας 
πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: Το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης 
της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων με την 
δημιουργία σύγχρονων εργαλείων αντιμετώπισης πάγιων ή έκτακτων γεγονότων (πχ. 
Covid-19)» της προτεινόμενης Πράξης εμφανίζει μεγάλης έκτασης -σχεδόν πλήρη- 
επικάλυψη με το Υποέργο 2 «Παρακολούθηση / Αποτύπωση των τουριστικών μεγεθών με 
έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές» της ενταγμένης σε συγχρηματοδότηση 
πράξης με τίτλο «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού 
Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» 
με την ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 341/74Α3/18. 01.2018 (ΑΔΑ 68ΛΑ465ΧΙ8-9ΜΡ) απόφαση ένταξης, 
όπως ισχύει και με MIS 5003333, αφού και τα δύο υποέργα αποσκοπούν στη συλλογή 
λεπτομερών και μεγάλης έκτασης στοιχείων σχετικά με την τουριστική δραστηριότητα στη 
Χώρα, και την ανάλυσή και αξιοποίησή τους. Η προβαλλόμενη έμφαση του Υποέργου 2 της 
Πράξης με MIS 5003333 στην περιφερειακή διάσταση του τουρισμού δεν συνιστά ουσιώδη 
διαφορά, καθώς η πράξη είναι οριζόντια και τα στοιχεία αφορούν το σύνολο της επικράτειας, 
ενώ σε οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων, η διαφοροποίηση και διακριτή επεξεργασία των 
συλλεγόμενων στοιχείων κατά περιφέρεια δεν δικαιολογεί την εξ αρχής επανάληψη της 
συλλογής των ιδίων, κατ' ουσίαν, στοιχείων (τα οποία, μάλιστα, προσδιορίζονται 
«ενδεικτικά» και στα δύο υποέργα). Συνεπώς η προτεινόμενη πράξη απορρίπτεται αφού 
αφορά φυσικό αντικείμενο αλληλεπικαλυπτόμενο με αυτό ήδη συγχρηματοδοτούμενης 
πράξης του ιδίου φορέα.
Επιπρόσθετα, με το ΑΠ 3919/7-7-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ζητήθηκαν από το φορέα 
διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία και υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω ΟΠΣ. Από την εξέταση των 
προσκομισθέντων στοιχείων προκύπτει πως για το δικαιολογητικό «δήλωση αποδοχής των 
Υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014» ο Φορέας 
υπέβαλε Υ/Δ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με ημερομηνία όμως μεταγενέστερη της 
υποβολής της αιτήσεως χρηματοδότησής του, ήτοι 9/7/2021. Στο προαναφερόμενο 
έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αναφέρεται ότι «Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν και εκ παραδρομής δεν υποβλήθηκαν, 
γίνονται αποδεκτά όταν αποδεικνύεται ότι έχουν συνταχθεί/εγκριθεί/δημοσιευθεί πριν από 
την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης». 
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Ο ενιστάμενος αιτείται την αποδοχή της ένστασής του και την ακύρωση της ως άνω 
προσβαλλόμενης πράξης για τους ειδικότερους σε αυτήν λόγους, ως αναφέρονται αναλυτικά 
σε αυτήν.

Εν όψει των αναλυτικών διευκρινίσεων, εξηγήσεων και προσθέτων πληροφοριών που 
διαλαμβάνονται στην κατατεθείσα ένσταση, αυτή γίνεται δεκτή.

Ειδικότερα,
Σε ό,τι αφορά στον πρώτο λόγο της ενστάσεως:
Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρέχονται από τον φορέα στο πλαίσιο της κατατεθείσας 
ενστάσεώς του, προκύπτει (α) σαφής χρονική διαφοροποίηση των προς συλλογή στοιχείων, 
αφού τα στοιχεία που συνελέγησαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις πρόγνωσης 
και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» και με MIS 5003333, 
αφορούν την περίοδο 2017-2020, ενώ τα στοιχεία που πρόκειται να συλλεγούν στο πλαίσιο 
της προτεινόμενης δράσης αφορούν την περίοδο μετά την πανδημία Covid-19 (και την 
έναρξη της προτεινόμενης πράξης). Δεδομένης της πανδημίας που έχει μεσολαβήσει, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι χρονική διαφοροποίηση έχει επιφέρει ποιοτική διαφορά στις δύο συλλογές 
δεδομένων και ως εκ τούτου, και παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα είναι της ιδίας φύσεως, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν πρόκειται για αλληλεπικάλυψη των δύο πράξεων.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο λόγο της ενστάσεως:
Με το ΑΠ 3919/7-7-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ζητήθηκε από το φορέα – μεταξύ άλλων 
- να προσκομιστεί και “η δήλωση αποδοχής των Υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014”. Από το περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης, και δη 
από την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αυτής, προκύπτει ότι αυτή δεν διέπεται από 
το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, ως εκ τούτου δεν υφίσταται απαίτηση για την δήλωση 
αποδοχής των υποχρεώσεων που προκύπτει από τον κανονισμό 651/2014.
Μετά ταύτα η κρινόμενη ένσταση γίνεται δεκτή και αποφασίζεται η συνέχιση της 
αξιολόγησης. 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός
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