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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

 
 
 
 

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής 

Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» 

Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα 

Ημερομηνία: 12/10/2018   

Αρ. Πρωτ: 6406/ 2112/Α3 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/06.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της 

Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 

Προσανατολισμό» που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 2322/752/Α3/24.4.2018 

(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/270) (ΑΔΑ: ΩΓΚΣ465ΧΙ8-55Τ) Απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 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/22-4-2005). 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 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 ισχύει. 

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». 

4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την με αριθμό 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178/27.03.2015 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

«Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού». 
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7. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) 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 αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης. 

8. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-

06-2015 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» (Β1248). 

9. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: 
Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).  

10.Την με Α.Π. 73016/30.06/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ», όπως ισχύει. 

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 Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 

13.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. 

14.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. 

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. 

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. 

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. 

18.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. 

19.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
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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.Την με αρ. πρωτ. 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» (Β΄3521). 

21.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]. 

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.Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού», όπως 

ισχύει.  

24.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 

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). 

25.Το με Α.Π. 120151/ΕΥΚΕ/6654/02.11.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

5697/723/Α3/08.11.2017) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο 

Πρόσκλησης». 

26.Την με Α.Π. 5648/1592/Α1/2.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ465ΧΙ8-35Β) Απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με 

την οποία εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη 

Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», καθώς και η μεθοδολογία και 

τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής. 

27.Την με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη 

Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

28.Την με Α.Π. 7239/1053/29-12-2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/3) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΟ5Υ465ΧΙ8-

ΖΧΔ).  

29.Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0). 

30.Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ. 

31.Την υπ’ αριθ. 6160/1877/Α1/22.11.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και  Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 
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Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο 

Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ. 

32.Την με Α.Π. 2322/752/Α3/24.4.2018 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/270) (ΑΔΑ:ΩΓΚΣ465ΧΙ8-55Τ)   

Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: 

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

33.Την με Α.Π. 808/299/Α3/02.02.2018 (ΑΔΑ:Ω7ΥΚ465ΧΙ8-ΘΤΟ) Απόφαση της Ειδικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Ένταξη Πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη 

Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013K E(Α/Α 

2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». 

34.Την με Α.Π. 954/342/Α3/09.02.2018 (ΑΔΑ:6ΖΒ8465Χ18-ΣΒΝ) 1η Τροποποίηση της 

Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: 

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ 

- Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 

013K E(Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

35.Την με Α.Π. 1833/605/Α3/23.03.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26.03.2018) (ΑΔΑ: 

ΩΕΜ4465ΧΙ8-Τ6Π) 2η Τροποποίηση της Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη 

Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 2624, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

36.Την με Α.Π. 3139/1051/Α3/01.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΑΟ465ΧΙ8-ΦΓΧ) 3η Τροποποίηση της 

Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: 

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 

Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 2624, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

37.Την με Α.Π.4938/1653/A3/03.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΠΙ465ΧΙ8-ΚΛΒ) 4η Τροποποίηση της 

Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: 

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 

Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 2624, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

38.Τις από 6/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0005760), 10/8/2018 (Κωδικός Πρότασης 

Ν7ΕΕ-0004310), 10/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0003599), 15/8/2018 (Κωδικός 

Πρότασης Ν7ΕΕ-0004843), 15/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0003935), 20/8/2018 

(Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0005229), 21/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0009782),  

21/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0003892), 21/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-

0003906), 22/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0003526), 23/8/2018 (Κωδικός 

Πρότασης Ν7ΕΕ-0004966) και 23/8/2018 (Κωδικός Πρότασης Ν7ΕΕ-0003645) ενστάσεις 

επί των με Α.Π. 2234/724/Α3/18.4.2018 (ΑΔΑ:73ΜΟ465ΧΙ8-741), 

2256/727/Α3/18.4.2018 (ΑΔΑ:9ΠΦΚ465ΧΙ8-ΡΦΦ), 3130/1045/Α3/01.06.2018 

(ΑΔΑ:ΩΕ7Μ465ΧΙ8-ΚΧ6) και 4893/1631/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ:Ω3ΕΚ465ΧΙ8-ΤΑΠ) 

Αποφάσεων με θέμα: «Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 

Προσανατολισμό», με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

39.Το με Α.Π. 6217/1996/8.10.2018 Πρακτικό Νο.2/06.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 

με Εξωστρεφή Προσανατολισμό». 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

 

1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο.2/06.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 

συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2322/752/Α3/24.4.2018 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/270) (ΑΔΑ: ΩΓΚΣ465ΧΙ8-

55Τ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την 

Πρόσκληση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 

Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

 

Ειδικότερα: 

 

1.1 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0005760, υπέβαλε ένσταση μαζί με τα κάτωθι 

δικαιολογητικά, τα οποία είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και ως εκ 

τούτου η ένσταση του δεν γίνεται δεκτή. Ειδικότερα υπέβαλε: 1. Κατάσταση (λίστα) 

τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές προϊόντων που παράγει / 

μεταποιεί, υπογεγραμμένη από το λογιστή της επιχείρησης 2. Στοιχεία τεκμηρίωσης (Δικ. 

με α/α 10) για τα προϊόντα που ήδη παράγει.  Επίσης δεν υποβλήθηκε Υπόδειγμα (ΕΛΠ) 

Β.6 "Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή και σφραγίδα 

του λογιστή" (Δικ. με α/α 6.2). Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, 

όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα 

VIII). Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής. Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.  

1.2 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0004310, υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα είχε υποβάλει: 1. Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης για το έτος 2014 

(Έντυπο Ν) στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης γεγονός που το καθιστά μη 

αποδεκτό. 2. Δεν έχει υποβάλλει Απόφαση Γενικής Συνέλευσης από την οποία προκύπτει η 

ισχύουσα μετοχική σύνθεση, στην υποβολή της αίτησης όπως ρητά αναφερόταν στο 

Παράρτημα VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η επιχείρηση ανάρτησε εκ των υστέρων με 

την αίτηση ένστασης μετοχολόγιο, το οποίο όμως είναι εκπρόθεσμο και δεν μπορεί να 

ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης. Ως εκ τούτου δεν 

υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 

8.2.1 και Παράρτημα VIII). Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής. Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 

ένστασης.  

1.3 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003599 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα, η επιχείρηση έχει υποβάλλει Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης για το 

έτος 2015 (Έντυπο Ν) στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης γεγονός που το 

καθιστά μη αποδεκτό. Η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης το 

έντυπο Ν του έτους 2015, που φέρει αριθμό δήλωσης, το οποίο όμως είναι εκπρόθεσμο 

και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης. Ως 

εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με 

τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική 

Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται 

την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής.   
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1.4 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0004843 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από 

το οποίο να προκύπτει η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης «C…G…ΑΕ». Επίσης υπέβαλλε 

εκ των υστέρων Ετήσιους Πίνακες Προσωπικού (Ε4) για τις δύο (2) τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής για την συνδεδεμένη 

επιχείρηση «Β…ΑΒΕΕ», τα οποία όμως θεωρούνται εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να 

ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης. Ως εκ τούτου δεν 

υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 

8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 

ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής.   

1.5 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003935 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα, η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης τα 

κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη: 1. 

Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ν) με αριθμό δήλωσης για τα έτη 2015 και 

2016. 2. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) για τα έτη 2015-2016. Η 

επιχείρηση για τα έντυπα αυτά επικαλέστηκε τεχνικό πρόβλημα κατά την υποβολή της 

πρότασης. Προς τεκμηρίωση αυτού ανήρτησε έγγραφο προς το Helpdesk της ΜΟΔ, από το 

οποίο όμως δεν προκύπτει αποστολέας, παραλήπτης και ημερομηνία αποστολής, συνεπώς 

δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του ισχυρισμού και ως εκ τούτου τα σχετικά 

έντυπα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της 

Δράσης. Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην 

Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή 

εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των 

τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

1.6 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0005229 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης τα 

Ισχύοντα Κωδικοποιημένα Καταστατικά για το σύνολο των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων 

(D…ΑΕ, Ε….ΑΕ, I…C…LTD, Β…ΑΕ, Ι…Ξ…ΑΕ), τα οποία είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν 

να ληφθούν υπόψη. Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή 

περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά 

συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν 

εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.  

1.7 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0009782 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης 

δικαιολογητικά τα οποία είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη: 1. 

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

(εκτύπωση μεταγενέστερη της 01/10/2017). 2. Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων 

(Έντυπα Ν) με αριθμό δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014. Ως εκ τούτου δεν 

υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 

8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 

ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

1.8 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003892 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Συγκεκριμένα: η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης το 

έντυπο Ε4 για το έτος 2016 για τη συνδεδεμένη επιχείρηση "Σ…C…ΑΕΒΕ", το οποίο είναι 

εκπρόθεσμο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της 

Δράσης. Επιπλέον μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι αιτιάσεις της επιχείρησης ότι το 

αρχείο είχε αναρτηθεί με την αρχική υποβολή, δεν ευσταθούν καθώς το δικαιολογητικό με 
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αύξοντα αριθμό 38 που αναφέρεται ως Ε4 για το έτος 2016 της «Σ…C…ΑΕΒΕ», αντιστοιχεί 

στο αρχείο SC 10 4 ΙΣΟΛ 16.pdf, το οποίο περιέχει τον ισολογισμό του έτους 2016. Ως εκ 

τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη 

διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση 

(Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη 

της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

 
1.9 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003906 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει υποβάλλει Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης για το 

έτος 2015 (Έντυπο Ν) στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης, γεγονός που το 

καθιστά μη αποδεκτό. Η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης το 

έντυπο Ν του έτους 2015 με αριθμό δήλωσης, το οποίο όμως είναι εκπρόθεσμο και δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης. Ως εκ 

τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη 

διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση 

(Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη 

της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 
 
1.10 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003526 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει υποβάλλει Αντίγραφα Φορολογικής δήλωσης για τα 

έτη 2015 και 2016 (Έντυπο Ν) στα οποία δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης, γεγονός 

που τα καθιστά μη αποδεκτά. Η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση 

ένστασης τα έντυπα Ν των ετών 2015 και 2016 με αριθμό δήλωσης, τα οποία όμως είναι 

εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης 

της Δράσης. Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή 

περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά 

συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν 

εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 
 

1.11 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0004966 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει υποβάλλει Αντίγραφα Φορολογικής δήλωσης για τα 

έτη 2015 και 2016 ( Έντυπο Ν) στα οποία δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης γεγονός που 

τα καθιστά μη αποδεκτά. Η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την αίτηση ένστασης 

τα έντυπα Ν των ετών 2015 και 2016 με αριθμό δήλωσης, τα οποία όμως είναι 

εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης 

της Δράσης. Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, όπως αυτή 

περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα VIII). Κατά 

συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι δεν 

εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 
 

1.12 Ο δικαιούχος με Κωδικό πρότασης Ν7ΕΕ-0003645 υπέβαλε ένσταση η οποία δεν γίνεται 

δεκτή. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει υποβάλλει Αντίγραφα Φορολογικής δήλωσης για τα 

έτη 2014, 2015 και 2016 (Έντυπο Ν) στα οποία δεν αναγράφεται αριθμός δήλωσης 

γεγονός που τα καθιστά μη αποδεκτά. Η επιχείρηση ανήρτησε εκ των υστέρων με την 

αίτηση ένστασης τα έντυπα Ν των ετών 2014, 2015 και 2016 με αριθμό δήλωσης, τα 

οποία όμως είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τη 

διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης. Ως εκ τούτου δεν υποβλήθηκε το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης, 

όπως αυτή περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 8.2.1 και Παράρτημα 

VIII). Κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. Επισημαίνεται ότι 

δεν εξετάστηκε η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 
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2. Ο ΕΦΕΠΑΕ να κοινοποιήσει την παρούσα στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. 

 

 

3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις 

ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του 

ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

 

 

 

Ευγενία Φωτονιάτα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο:  

- Πρακτικό Νο. 2/06.09.2018 
- Πίνακας Ενστάσεων 

 
 

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υφυπουργού 
 ΕΦΕΠΑΕ 

 
Εσωτερική διανομή: 

 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α3, Β2 
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