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ΘΕΜΑ: Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε 

αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98). 

2. Το άρθρο έκτο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68). 

3. Το ΠΔ 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη 

Τσακίρη» (Β’ 1867). 

7. Την αριθ. πρωτ.: 128864/11-12-2019 (Β’ 4559) κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ). 

8. Το ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 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). 

10. Την αριθ. 134453/23-12-2015 (Β’ 2857/ 28-12-2015)  Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 

υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)». 

11. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027. 

12. Το υπ’ αρ. 28923/8.3.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 

«Έκφραση γνώμης Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς της νόσου covid 19». 
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13. Την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση 

επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου 

COVID 19» (Β’ 900), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 32707/18.3.2021 (Β’ 1062), 

36982/29.3.2021 (Β’ 1219) 46570/20.4.2021 (Β’ 1629), 56801/21.5.2021 (Β’ 2109) και 

74978/5.7.21 (Β’ 2972) όμοιες αποφάσεις. 

14. Την αριθ. πρωτ. 665/03-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ6Π46ΜΤΛΡ-Γ4Ψ) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση 

σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων 

για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» όπως ισχύει.  

15. Την αριθ. πρωτ. 666/03-09-2021 (ΑΔΑ: Ρ66Δ46ΜΤΛΡ-469) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης για το έργο «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή 

λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.» που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 29013/Β’ 900/08-

03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει) 

 
Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού με Αριθ. 1 της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, 

όπως συγκροτήθηκε με την υπό στοιχείο 15 ανωτέρω Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

καθώς και του  συνημμένου στην παρούσα Πίνακα Ι, σύμφωνα με το οποίο ολοκληρώθηκε η εξέταση 

οκτώ (8) Ενστάσεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης με αιτιολόγηση του αποτελέσματος εκάστης, εκ των 

οποίων βάσει τεκμηρίωσης απορρίπτονται  τρείς (3) και γίνονται αποδεκτές  πέντε (5).  

 

Η παρούσα γνωστοποιείται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής  

εγκριτικής απόφασης, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε να προχωρήσει στην 

καταβολή τη σχετικής ενίσχυσης. 

 

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης 

της ένστασης στο ΠΣΚΕ. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

                           

Ιωάννης Τσακίρης 

 

 

  

                              

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

                             

Άδωνις – Σπυρίδων Γεωργιάδης 
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Συνημμένα:  

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Κοινοποίηση:  

●  Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων   

e-mail: minister.sec@mnec.gr   

● Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων   

e-mail: deputy.minister@mnec.gr   

● Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα   

e-mail: spa@mnec.gr    

● ΕΥΚΕ Νίκης 10,105 63, Αθήνα  

e-mail: stateaid_unit@mnec.gr  zgeorgopoulou@mnec.gr    

● ΜΟΔ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα  

e-mail: ekrouski@mou.gr 

 Λήπτες ενίσχυσης (επιχειρήσεις που υπέβαλαν τις ενστάσεις), με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας: ggb1@gge.gr  gsecggb@gge.gr   

 Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ-ΒΕΚ  

 Μονάδα Β1  

 Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

    

Α/Α 

Κωδικός 
Έργου 

στο ΠΣΚΕ 

Τελικό 
Πόρισμα 

[Έγκριση (αποδοχή) 
/Απόρριψη 
Ένστασης] Τεκμηρίωση 

1 CTM-03792                      Απόρριψη Ένστασης 

Η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς, βάσει της αξιολόγησης της υποβληθείσας 
αίτησης χρηματοδότησης και των στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, δεν 
τεκμηριώνεται η  ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων  του σημείου 14  της 
Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 
Δράσης. 
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση είχε ενημερωθεί και με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 
4/6/2021 για τον  λόγο απόρριψης της αρχικής αίτησης και για τη δυνατότητα που 
είχε να υποβάλλει νέα δήλωση με προθεσμία υποβολής έως τις 16/6/2021. 

2 CTM-04719                      Έγκριση Ένστασης 

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή καθώς, βάσει της αξιολόγησης της υποβληθείσας 
αίτησης χρηματοδότησης και των στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, 
τεκμηριώνεται η  ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων  του σημείου 14  της 
Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 
Δράσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή διαπιστώνει την επιλεξιμότητα του ΚΑΔ και από τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην επίσης απορριφθείσα πρόταση CTM 06230  
της ίδιας επιχείρησης. 

3 CTM-04885                      Απόρριψη Ένστασης 

Η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς, βάσει της αξιολόγησης της υποβληθείσας 
αίτησης χρηματοδότησης και των στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, δεν 
τεκμηριώνεται η  ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων  του σημείου 14  της 
Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 
Δράσης. 
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση είχε ενημερωθεί και με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 
27/5/2021 για τον  λόγο απόρριψης της αρχικής αίτησης και για τη δυνατότητα που 
είχε να υποβάλλει νέα δήλωση με προθεσμία υποβολής έως τις 16/6/2021. 

4 CTM-05323                      Έγκριση Ένστασης 

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή καθώς, βάσει της αξιολόγησης της υποβληθείσας 
αίτησης χρηματοδότησης και των στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, 
τεκμηριώνεται η  ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων  του σημείου 14  της 
Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 
Δράσης. 

5 CTM-05703                      Έγκριση Ένστασης 

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή καθώς,  μέσω της εξέτασης των δεδομένων του 
Πληροφοριακού Συστήματος  Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, διαπιστώνεται ότι 
η επιχείρηση τηρεί τα κριτήρια του Καν. 1407/2013-De minimis (ήτοι το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε 
μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονομικών ετών). 

6 CTM-05930                      Έγκριση Ένστασης 

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή καθώς,  μέσω της εξέτασης των δεδομένων του 
Πληροφοριακού Συστήματος  Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, διαπιστώνεται ότι 
η επιχείρηση τηρεί τα κριτήρια του Καν. 1407/2013-De minimis (ήτοι το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε 
μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονομικών ετών). 

7 CTM-05968                      Έγκριση Ένστασης 

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή καθώς,  μέσω της εξέτασης των δεδομένων του 
Πληροφοριακού Συστήματος  Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, διαπιστώνεται ότι 
η επιχείρηση τηρεί τα κριτήρια του Καν. 1407/2013-De minimis (ήτοι το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε 
μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονομικών ετών). 

8 CTM-06230                      Απόρριψη Ένστασης 
Η ένσταση δεν  γίνεται αποδεκτή, καθώς γίνεται αποδεκτή η ένσταση που αφορά 
στο έργο με κωδικό CTM-04719 της ίδιας επιχείρησης. 
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