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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΤΠΑ KAI ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Μονάδα Α2
Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα

          Προς 
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων
- ΕΦΕΠΑΕ

Θέμα: Τρίτη (3η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
(047ΚΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 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» (Α΄265), όπως ισχύει.

3. Το Ν. 4914/2022( Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και ειδικά του άρθρου 65 παρ. 2 αυτού.

4. Το 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».

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

6. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. Το Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ 15/Α/04.02.2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων», όπως ισχύει.

8. Την υπ. αριθ. 51875/07.05.2021 (ΦΕΚ Β΄1867/2021) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

9. 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.

10. Την υπ. αριθ. 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».

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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, από 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.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως 
ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, 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.

14. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη 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, όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Δεκεμβρίου 2020 για την «τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον 
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αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την 
παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(REACT-EU)», όπως ισχύει.

17. Τη 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 124της 
20.05.2003].

18. Τη 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.

19. Τη με Α.Π 87051/12.09.2022 (ΦΕΚ Β’ 4855) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», η οποία μετονομάσθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 
4914/2022 και κατάργηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 (Β’ 1248) 
υπουργικής απόφασης».

20. Τη με Α.Π. 100188/18.10.2022 υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΑΔΑ  90Ψ46ΜΤΛΡ-
2ΘΘ).

21. Τη με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 
20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 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”», όπως ισχύει. 

22. 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. 

23. Τη με Α.Π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «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 αρ. 22 του Ν.4314/2014».

24. Την από 03.06.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης και 
την ΕΥ ΟΠΣ περί του τρόπου χειρισμού, στο πλαίσιο του ΣΔΕ των ακολουθούμενων 
διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης.

25. Την από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική 
αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου της Πράξης.
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26. Την Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με Α.Π. 135525/18.12.2020 «Εφαρμογή του ΣΔΕ σε δράσεις 
επιχορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Καν. 1301/2013».

27. Τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Απλοποιημένες Επιλογές Κόστους 
(ΑΕΚ) στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – EGESIF_14-0017-02

28. Το Ν. 4890/2022 (ΦΕΚ Α 23.02.202) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, 
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ Β’: 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Άρθρο 9 αυτού για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 94 «Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης 
πληττόμενων από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 9 του 
ν. 4890/2022» του Ν. 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ Α’ 61/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 
σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει.

29. Τη με Α.Π. 1524/18.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, 
μέσω της 72ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της 
Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1.07 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές».

30. Τη με Α.Π. 4648/02.08.2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, 
μέσω της 79ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της 
Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1.07 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές».

31. Την υπ. αριθμ. 9935 ΕΞ 2022/15.03.2022 (ΑΠ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1599/23.03.2022) Απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ:ΨΒΝΜ46ΜΤΛΠ-ΩΛ3) (ΦΕΚ 1293/Β/18.03.2022) με 
θέμα: Θέμα: «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το 
έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης».

32. Την υπ. αριθμ. 11871 ΕΞ 2022/29.03.2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΑΔΑ:ΨΝΥΗ46ΜΤΛΠ-Φ4Ι) με θέμα: 
Θέμα: «Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το 
έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης».

33. Το με Α.Π 41690/EYKE 626/18.04.2022 (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2099/18.04.2022) έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Διατύπωση γνώμης 
σχετικά με την Πρόσκληση της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
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έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.

34. Τη με Α.Π. 2514/12.05.2022 (ΑΔΑ: 66Η846ΜΤΛΡ-Λ22) Απόφαση με θέμα: Ένταξη της 
Πράξης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, 
σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» με Κωδικό ΟΠΣ 5174093 
(Κωδ.Απόφασης:15260) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

35. Τη με Α.Π. 2186/20.04.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΝΗ46ΜΤΛΡ-65Α) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
στη  Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
(047ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

36. Το Α.Π. 2932/30.05.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Πρώτη (1η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

37. Το Α.Π. 3409/14.06.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Δεύτερη (2η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

38. Το Α.Π. 3743/28.06.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Τρίτη (3η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

39. Το Α.Π. 3979/08.07.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Τέταρτη (4η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

40. Το Α.Π. 4589/29.07.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Πέμπτη (5η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

Το Α.Π. 4901/02.09.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Έκτη (6η) Διαβίβαση 
Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές» .

41. Το Α.Π. 5108/15.09.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Έβδομη (7η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

42. Το Α.Π. 5362/29.09.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Όγδοη (8η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
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επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

43. Το Α.Π. 5751/13.10.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Ένατη (9η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

44. Το Α.Π. 6032/01.11.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μονάδα Α3) με θέμα: Δέκατη (10η) 
Διαβίβαση Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές». 

45. Το Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6356/15.11.2022 έγγραφο με θέμα: «Εντέκατη (11η) Διαβίβαση 
Στοιχείων Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές».

46. Τη με Α.Π. 3480/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΓ8Γ46ΜΤΛΡ-ΧΒΛ) Απόφαση με θέμα: 1η Απόφαση 
Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε 
περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

47. Τη με Α.Π. 3453/15.06.2022 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 9ΗΣ546ΜΤΛΡ-622).

48. Τη με Α.Π. 3708/27.06.2022 Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 
Ψ7Σ046ΜΤΛΡ-Ζ11) και την ορθή επανάληψη αυτής (29.06.2022).

49. Τη με Α.Π. 3904/05.07.2022 Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: ΨΣΥΕ46ΜΤΛΡ-6ΓΩ).

50. Τη με Α.Π. 4432/22.07.2022 Τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 
6ΚΕ246ΜΤΛΡ-0Α8).

51. Τη με Α.Π. 4997/08.09.2022 Πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση 
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υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 
9ΟΝΔ46ΜΤΛΡ-ΘΩΖ).

52. Τη με Α.Π. 5742/13.10.2022 Έκτη (6η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 6ΖΚ146ΜΤΛΡ-4Τ0).

53. Τη με Α.Π. 6327/15.11.2022 Έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 
Ψ9ΠΧ46ΜΤΛΡ-ΓΝΞ).

54. Το από 16.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τον έλεγχο σώρευσης 
που διενεργήθηκε από την Κεντρική Μονάδα του, καθώς και τον από 16.12.2022 έλεγχο 
σώρευσης που διενεργήθηκε από την ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»  για 
τρία (3) προς χρηματοδότηση έργα.

55. Το από 16.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΦΕΠΑΕ, σχετικά με τον έλεγχο πιθανής 
χρηματοδότησης τριών (3) συνολικά προς έγκριση αιτήσεων των ωφελούμενων στη 
παρούσα δράση και από την δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο 
πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων 
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής 
χορού», (παρ.4 Κεφάλαιο 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης), όπως διενεργήθηκε από την 
Κεντρική Μονάδα του.

56. Την υπ. αριθμ. 3675/20.12.2022 (Α.Π. ΕΥΔ Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 7175/21.12.2022) 
Απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού Νο3/14.12.2022 της Επιτροπής 
Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-
2020 και τα συνημμένα αυτής.

57. Τη με Α.Π. 7217/22.12.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ Προγράμματος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την έγκριση της αποδοχής τριών (3) ενστάσεων για αίτηση 
χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 7.858,99€ και της απόρριψης 
δύο (2) ενστάσεων για αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας 
Δαπάνης 21.032,29€, στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης πέντε (5) ενστάσεων, σύμφωνα και με την 
Απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ (ανωτέρω σχετικό 56), οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
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πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. 
"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
(047ΚΕ).

Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή τριών (3) ενστάσεων για αίτηση χρηματοδότησης 
συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 7.858,99€ και η απόρριψη δύο (2) ενστάσεων για 
αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 21.032,29€.

Αναλυτικά, το αποτέλεσμα της εξέτασής τους αποτυπώνεται στους συνημμένους στην 
παρούσα απόφαση Πίνακες 1 και 2.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις 
ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ 
http://www.efepae.gr.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Συνημμένα: 

 Πίνακας 1: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & Πίνακας 2: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 
 Εθνική Αρχή Συντονισμού
 Αρχή Πιστοποίησης
 ΕΥΚΕ
 ΕΥΣΕ 

Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 Μονάδες Α1, Α2, Β2 της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

https://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

1 CND-02101 2.000,00 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ

2 CND-02188 622,88 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ

3 CND-02155 5.236,11 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α Κωδ. Αίτησης 
Χρηματοδότησης Αιτούμενη ΔΔ Απόφαση επί 

της ένστασης

1 CND-02170 3.032,29€ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
2 CND-02252 18.000,00€ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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