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ΜΟΝΑΔΑ A2

Μεσογείων 56

115 27  Αθήνα

       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» 
- Β’ Κύκλος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 044KE

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 (Α΄ 98).

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 Π.Δ. 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. 63/04.08.2020 (Α΄156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.

6. Η Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/9.7.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 
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7. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

8. Το Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως 
ισχύει.

9. Τη με Α.Π.  86593/13.08.2020 (628/Υ.Ο.Δ.Δ.) 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».

10. Τη με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1248/24.06.2015) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «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)" 
(ΦΕΚ Β' 2064)».

11. Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (Β΄ 2064) 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» (Β΄1248).

12. Τη με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 
24.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
«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» (Β' 
1248)».

13. Τη 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).

14. Τη 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.

15. 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.

16. 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 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. 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 
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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 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

19.  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.

20. 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.

21. 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.

22. 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».

23.  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.

24. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 
και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

25. 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.
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26. 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.

27. 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».

28. Την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας 
αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

29. Το Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 
σε ολόκληρη την Ένωση.

30. Την Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και 
διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199)».

31. Τη με Α.Π. 7032/2308A1/23.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας της 
Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-16 και τίτλο 
«Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που 
διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος».

32. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 610/71/Α2 /29.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΝΨ46ΜΤΛΡ-ΗΔΦ) Απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την ένταξη της Πράξης 
«Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που 
διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020»», με Κωδικό ΟΠΣ 5077045 και προϋπολογισμό 80.000.000 ευρώ.

33. Τη με Α.Π. 106371/ΕΥΚΕ/28.01.2021 Διατύπωση Γνώμης της ΕΥΚΕ επί του σχεδίου της 
πρόσκλησης για τη δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του 
κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση 
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

34. Το έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Π. 3497ΕΞ2021/ΥΨηΔ/ 
08.02.2021 με θέμα: Βεβαίωση συνάφειας της Πρόσκλησης αναφορικά με την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 
με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνEK, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη 
προϊόντων και Υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» και 
συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.2, με τίτλο «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ 
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 
2016-2021.

35. Τη με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και 
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡ-
ΘΤΠ).

36. Το Νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
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τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα το Άρθρο 222 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από 
το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», 
όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4865/2021 (ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021) «Στρατηγικές 
επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών 
στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη», άρθρο 72.

37. Τη με Α.Π. 71144/ΕΥΚΕ1319/25.06.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διατύπωση Γνώμης επί του 
σχεδίου της πρόσκλησης για τη δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ 
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Β’ Κύκλος.

38. Τη με Α.Π. 3716/25.06.2021 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και 
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Β’ Κύκλος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 044KE» (ΑΔΑ: 
ΨΚΔΡ46ΜΤΛΡ-566).

39.  Τη με Α.Π. 4695/07.09.2021 Απόφαση με θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - 
Απαντήσεων για τη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του 
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος» - Β’ Κύκλος, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» , ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΥΑΜ46ΜΤΛΡ-ΗΩΚ).  

40. Τη με Α.Π. 5280/06.10.2021 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - 
Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Β’ Κύκλος του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – 
Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: ΨΩ6Ω46ΜΤΛΡ-ΘΚΩ).

41. Τη με  Α.Π.6737/06.12.2012 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6386/07.12.2021) εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.
42. Το από 02/12/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με τον έλεγχο σώρευσης που διενεργήθηκε από την 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
43. Το δειγματοληπτικό έλεγχο της μονάδας Α2
44. Την Εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την απόρριψη διακοσίων ενενήντα 

τριών (293) αιτήσεων χρηματοδότησης 1.375.505,34€ που υποβλήθηκαν στη Δράση «e-
Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για 
την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Β’ Κύκλος.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την απόρριψη διακοσίων ενενήντα τριών (293) Αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής 
Δημόσιας Δαπάνης 1.375.505,34€. 
Τα στοιχεία των Αιτήσεων που απορρίπτονται, καθώς και του/των λόγου/ων απόρριψης 
περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Απορρίψεων.



Σελίδα 6 από 6

Β. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, 
έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η 
αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους 
απόρριψής του.

Δ. Η παρούσα απόφαση απόρριψης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να 
δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα: 
Πίνακας Απορρίψεων 

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
 Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Εθνική Αρχή Συντονισμού
 Αρχή Πιστοποίησης
 ΕΦΕΠΑΕ
 ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
 ΕΥΚΕ
 ΕΥΣΕ

Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 Μονάδες Α1, Α2, Β4

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/


Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΣΚΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1 Ν20ΛΕ-0456615                 Αττικής 5.000,00  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει την Αίτηση Χρηματοδότησης καθώς αποτελεί τη δεύτερη υποβληθείσα για το ΑΦΜ. Πιο συγκεκριμένα, υπεβλήθη στις 

29/9/2021  1:53:18 μμ, ενώ είχε ήδη υποβληθεί για το ίδιο ΑΦΜ η Αίτηση Χρηματοδότησης Ν20ΛΕ-0455187 στις 27/9/2021  7:44:21 μμ

2 Ν20ΛΕ-0455644                 Θεσσαλίας 2.080,00  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει την Αίτηση Χρηματοδότησης καθώς αποτελεί τη δεύτερη υποβληθείσα για το ΑΦΜ. Πιο συγκεκριμένα, υπεβλήθη στις 

28/9/2021  12:23:10 μμ, ενώ είχε ήδη υποβληθεί για το ίδιο ΑΦΜ η Αίτηση Χρηματοδότησης Ν20ΛΕ-0455239 στις 27/9/2021  6:36:37 μμ

3 Ν20ΛΕ-0422597                 Θεσσαλίας 4.995,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 05*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0356241. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

4 Ν20ΛΕ-0423196                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 11*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0383070. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

5 Ν20ΛΕ-0432793                 Θεσσαλίας 4.900,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 04*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0364807. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

6 Ν20ΛΕ-0440119                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 11*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0355676. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7 Ν20ΛΕ-0450884                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 05*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0382391. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

8 Ν20ΛΕ-0455848                 Θεσσαλίας 3.348,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 11*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0355202. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

9 Ν20ΛΕ-0442425                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
4.900,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 12*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0381230. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

10 Ν20ΛΕ-0445302                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 16*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0361811. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με 

υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

11 Ν20ΛΕ-0450949                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 15*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0382453. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis 

που προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.
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12 Ν20ΛΕ-0456633                 Ιονίων Νήσων 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 04*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0361229. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

13 Ν20ΛΕ-0437399                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση με ΑΦΜ: 04*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0373895. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με 

υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

14 Ν20ΛΕ-0418761                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
4.950,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

15 Ν20ΛΕ-0418907                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

16 Ν20ΛΕ-0419068                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

17 Ν20ΛΕ-0419400                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

18 Ν20ΛΕ-0420433                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.
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19 Ν20ΛΕ-0420966                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

20 Ν20ΛΕ-0421182                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, 

H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:               "16 Το 

ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ. Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν δηλώνεται 

η σχέση της επιχείρησης (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη, Συνδεδεμένη) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

21 Ν20ΛΕ-0421992                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων.  O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.), και υπογραφή δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ 

τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

22 Ν20ΛΕ-0422150                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:      "7 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης 

συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των 

ωφελουμένων της Δράσης που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1828/2006".           η απάντηση είναι ΟΧΙ.  

23 Ν20ΛΕ-0423238                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων.  Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν είναι συμπληρωμένη 

και δεν φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

24 Ν20ΛΕ-0423950                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει υπογραφή και την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.
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25 Ν20ΛΕ-0424463                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και υπογραφή και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

26 Ν20ΛΕ-0426597                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

27 Ν20ΛΕ-0433075                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν αναφέρεται η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου 

της προσωποποιημένης πληροφόρησης αν είναι πριν τις 25/06/202 ή όχι και ως εκ τούτου δεν είναι αποδεκτό. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

28 Ν20ΛΕ-0433458                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

29 Ν20ΛΕ-0434413                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέω. Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν δηλωνεται η σχέση 

της επιχείρησης (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη, Συνδεδεμένη) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

30 Ν20ΛΕ-0435530                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις 

που απαιτεί η Δράση καθώς,  η επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α 

σημείο/α:               "16 Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην 

έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

31 Ν20ΛΕ-0438669                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

32 Ν20ΛΕ-0439607                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων  και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς,  

H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:   "3 Η 

συγκεκριμένη αίτηση ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση 

χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους".  "6 Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)".            η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

33 Ν20ΛΕ-0441459                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που προσκομίσθηκε δεν φέρει υπογραφή και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

34 Ν20ΛΕ-0441802                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας, η Αίτηση Χρηματοδότησης 

δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

35 Ν20ΛΕ-0443154                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

36 Ν20ΛΕ-0443643                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ, η επιχείρηση δηλώνει 

Συνδεδεμένη Συνεργαζόμενη, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα παραρτήματα με τα στοιχεία των Συνδεδεμένων Συνεργαζόμενων και ως εκ τούτου δεν γίνεται 

αποδεκτή.

37 Ν20ΛΕ-0444241                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.



Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΣΚΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

38 Ν20ΛΕ-0444273                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

39 Ν20ΛΕ-0445586                 Κρήτης 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και 

σφραγίδα.

40 Ν20ΛΕ-0446564                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

41 Ν20ΛΕ-0448087                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

42 Ν20ΛΕ-0449743                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
2.763,45  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν είναι συμπληρωμένη και 

δεν φέρει την υπογραφή του δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis 

με υπογραφή και σφραγίδα.

43 Ν20ΛΕ-0449904                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, η επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:                "17 Αν η επιχείρηση  δραστηριοποιείται σε  τομείς οι 

οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/213 και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν 

λόγω κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, θα διασφαλίζω με κατάλληλα μέσα όπως με διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων ή με διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης.". η απάντηση είναι ΟΧΙ. 
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44 Ν20ΛΕ-0451939                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και υπογραφή του δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ 

τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

45 Ν20ΛΕ-0452372                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

46 Ν20ΛΕ-0453479                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, 

H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:               "16 Το 

ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων 

De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

47 Ν20ΛΕ-0454128                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

48 Ν20ΛΕ-0454715                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

49 Ν20ΛΕ-0454763                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

50 Ν20ΛΕ-0454979                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 
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51 Ν20ΛΕ-0455294                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

52 Ν20ΛΕ-0455473                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε το σύνολο των σελίδων της Υ.Δ. 

ΜΜΕ με υπογραφή.

53 Ν20ΛΕ-0455563                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν δηλωνεται η σχέση 

της επιχείρησης (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη, Συνδεδεμένη) καθώς δεν έχει εεπισυναφθεί η πρώτη σελίδα και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

54 Ν20ΛΕ-0455570                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

55 Ν20ΛΕ-0455598                 Θεσσαλίας 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

56 Ν20ΛΕ-0455695                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν δηλωνεται η σχέση 

της επιχείρησης (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη, Συνδεδεμένη) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.  Δεν έχει προσκομιστεί η πρώτη σελίδα της δήλωσης.  

57 Ν20ΛΕ-0455853                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

58 Ν20ΛΕ-0455944                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.
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59 Ν20ΛΕ-0456002                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

60 Ν20ΛΕ-0456140                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

61 Ν20ΛΕ-0456154                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

62 Ν20ΛΕ-0456160                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

63 Ν20ΛΕ-0456197                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

64 Ν20ΛΕ-0456209                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

65 Ν20ΛΕ-0456226                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

66 Ν20ΛΕ-0456308                 Κρήτης 4.299,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 
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67 Ν20ΛΕ-0456443                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

Ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis που προσκομίστηκε είναι πλημμελώς συμπληρωμένος χωρίς υπογραφή και σφραγίδα.

68 Ν20ΛΕ-0456444                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών παραδοτέων. Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

69 Ν20ΛΕ-0418888                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜμΕ με υπογραφή και δεν προσκομίστηκε ο 

πίνακας επιχορηγήσεων de minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

70 Ν20ΛΕ-0419221                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

71 Ν20ΛΕ-0419398                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

72 Ν20ΛΕ-0420873                 Κρήτης 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 
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73 Ν20ΛΕ-0420991                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2019, δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:               "16 Το ύψος των ενισχύσεων που η 

επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα 

επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ." 

74 Ν20ΛΕ-0421497                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

75 Ν20ΛΕ-0422375                 Θεσσαλίας 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2019. 

76 Ν20ΛΕ-0424077                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 

77 Ν20ΛΕ-0426009                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

78 Ν20ΛΕ-0428394                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 
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79 Ν20ΛΕ-0429040                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα.

80 Ν20ΛΕ-0433737                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

81 Ν20ΛΕ-0433758                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

82 Ν20ΛΕ-0435195                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

83 Ν20ΛΕ-0436988                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

84 Ν20ΛΕ-0437828                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.
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85 Ν20ΛΕ-0440659                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

86 Ν20ΛΕ-0442589                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

87 Ν20ΛΕ-0443685                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

88 Ν20ΛΕ-0445158                 
Δυτικής 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

89 Ν20ΛΕ-0446643                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

90 Ν20ΛΕ-0447773                 Ηπείρου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.
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91 Ν20ΛΕ-0447816                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

92 Ν20ΛΕ-0449876                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

93 Ν20ΛΕ-0451685                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

94 Ν20ΛΕ-0452387                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Ημερομηνίας Έναρξης της επιχείρησης πριν την 

Προκήρυξη της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι 25/06/2021.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

95 Ν20ΛΕ-0452879                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

96 Ν20ΛΕ-0453960                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.
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97 Ν20ΛΕ-0454202                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

98 Ν20ΛΕ-0454946                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

99 Ν20ΛΕ-0455027                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

100 Ν20ΛΕ-0455099                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

101 Ν20ΛΕ-0455820                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

102 Ν20ΛΕ-0455939                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 
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103 Ν20ΛΕ-0456112                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

104 Ν20ΛΕ-0456288                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

105 Ν20ΛΕ-0456571                 Βορείου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

106 Ν20ΛΕ-0456418                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

107 Ν20ΛΕ-0456654                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

108 Ν20ΛΕ-0456708                 Αττικής 4.900,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

109 Ν20ΛΕ-0419369                 Νοτίου Αιγαίου 4.300,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.
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110 Ν20ΛΕ-0420214                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
4.900,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών  

111 Ν20ΛΕ-0421946                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 

112 Ν20ΛΕ-0423875                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

113 Ν20ΛΕ-0424713                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

114 Ν20ΛΕ-0425470                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 

115 Ν20ΛΕ-0425522                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Το έντυπο στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου που 

προσκομίστηκε δεν φέρει ημερομηνία εκτύπωσης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό.

116 Ν20ΛΕ-0426172                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

117 Ν20ΛΕ-0427085                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.
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118 Ν20ΛΕ-0430387                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τήρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 και είναι μη πλήρης Δικαιολογητικών.  Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. Δεν 

προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

119 Ν20ΛΕ-0433813                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του 

κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.  

120 Ν20ΛΕ-0433815                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Το έντυπο στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου που 

προσκομίστηκε δεν φέρει ημερομηνία εκτύπωσης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό.

121 Ν20ΛΕ-0436552                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας, η Αίτηση Χρηματοδότησης 

δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με 

υπογραφή και σφραγίδα.

122 Ν20ΛΕ-0438488                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση 

καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:     "6 Δε 

συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)".       "13 Δεν εκκρεμεί σε βάρος της 

επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ".     η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν 

προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. 

123 Ν20ΛΕ-0439113                 
Δυτικής 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

124 Ν20ΛΕ-0441947                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.
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125 Ν20ΛΕ-0442529                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του 

κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Το έντυπο βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού που προσκομίστηκε δεν 

φέρει ημερομηνία εκτύπωσης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας 

επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

126 Ν20ΛΕ-0443080                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

127 Ν20ΛΕ-0443157                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

128 Ν20ΛΕ-0443657                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική 

προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. 

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

129 Ν20ΛΕ-0443768                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

130 Ν20ΛΕ-0444464                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, 

H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:     "6 Δε 

συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)".       "13 Δεν εκκρεμεί σε βάρος της 

επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ".     η απάντηση είναι ΟΧΙ.  

131 Ν20ΛΕ-0444783                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.
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132 Ν20ΛΕ-0446573                 
Δυτικής 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας, η Αίτηση Χρηματοδότησης 

δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

133 Ν20ΛΕ-0446595                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και υπογραφή του 

δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

134 Ν20ΛΕ-0447616                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με 

υπογραφή και σφραγίδα.

135 Ν20ΛΕ-0448366                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019 και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:               "16 Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, 

καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ." O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που 

προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός.

136 Ν20ΛΕ-0448558                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

O Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis που προσκομίσθηκε δεν φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ή Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) και την υπογραφή 

του δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτός. 

137 Ν20ΛΕ-0449097                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

138 Ν20ΛΕ-0449125                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση 

καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:     "6 Δε 

συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)".            η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

139 Ν20ΛΕ-0449375                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

140 Ν20ΛΕ-0449393                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 και δεν είναι αποδεκτό. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

141 Ν20ΛΕ-0449461                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 και δεν είναι αποδεκτό.

142 Ν20ΛΕ-0449808                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 

και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην 

Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:                "17 Αν η επιχείρηση  δραστηριοποιείται σε  τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 

1407/213 και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, θα διασφαλίζω με κατάλληλα μέσα όπως με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή με διάκριση του κόστους, ότι οι 

δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της 

παρούσης πρόσκλησης.". η απάντηση είναι ΟΧΙ. 
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143 Ν20ΛΕ-0450394                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

144 Ν20ΛΕ-0450411                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

145 Ν20ΛΕ-0450952                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

146 Ν20ΛΕ-0451773                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
2.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

147 Ν20ΛΕ-0452458                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

148 Ν20ΛΕ-0452567                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. 

149 Ν20ΛΕ-0452727                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της επιλέξιμης Δραστηριότητας και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις 

που απαιτεί η Δράση καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α 

σημείο/α:               "16 Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην 

έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά".  η απάντηση είναι ΟΧΙ. 
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150 Ν20ΛΕ-0452765                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

151 Ν20ΛΕ-0453062                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων μητρώου νομικού 

προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 και δεν είναι αποδεκτό. 

152 Ν20ΛΕ-0453115                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

153 Ν20ΛΕ-0453149                 Αττικής 4.635,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

154 Ν20ΛΕ-0453188                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση 

καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:     "6 Δε 

συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)". "7 Σε περίπτωση έγκρισης της 

αίτησης χρηματοδότησης συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον 

κατάλογο των ωφελουμένων της Δράσης που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθμ. 1828/2006".      "13 Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση 

απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ".   "16 Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση 

(στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη),  παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά". "17 Αν η επιχείρηση  δραστηριοποιείται σε  τομείς οι οποίοι δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/213 και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 

κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, θα διασφαλίζω με κατάλληλα μέσα όπως με διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων ή με διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης.". η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.



Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΣΚΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

155 Ν20ΛΕ-0453400                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

156 Ν20ΛΕ-0453764                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 και δεν είναι αποδεκτό. 

Η προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν φέρει την υπογραφή του δηλωμένου νομίμου εκπροσώπου και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

157 Ν20ΛΕ-0453911                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 

158 Ν20ΛΕ-0454254                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

159 Ν20ΛΕ-0454463                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε 

ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

160 Ν20ΛΕ-0454525                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα

161 Ν20ΛΕ-0454649                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απαιτεί η Δράση καθώς, H επιχείρηση δεν δεσμεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Δράσης όπως αυτό αποτυπώνεται στην Υ.Δ. της Δράσης, καθώς στο/α σημείο/α:     "6 Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 

του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)", η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

162 Ν20ΛΕ-0454799                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 



Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

163 Ν20ΛΕ-0454959                 Ιονίων Νήσων 3.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

164 Ν20ΛΕ-0455239                 Θεσσαλίας 2.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

165 Ν20ΛΕ-0455736                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

166 Ν20ΛΕ-0455916                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ, η επιχείρηση 

δηλώνει Συνδεδεμένη - Συνεργαζόμενη, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα παραρτήματα με τα στοιχεία των Συνδεδεμένων - Συνεργαζόμενων και ως εκ τούτου 

δεν γίνεται αποδεκτή.

167 Ν20ΛΕ-0456062                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

168 Ν20ΛΕ-0456116                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

169 Ν20ΛΕ-0456227                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 

170 Ν20ΛΕ-0456265                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Στην προσκομισθείσα Υ.Δ. ΜμΕ δεν δηλωνεται η 

σχέση της επιχείρησης (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη, Συνδεδεμένη) καθώς δεν έχει υποβληθεί η πρώτη σελίδα και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.
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171 Ν20ΛΕ-0456266                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

172 Ν20ΛΕ-0456299                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. 

173 Ν20ΛΕ-0456365                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν 

προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

174 Ν20ΛΕ-0456366                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 1 και δεν είναι αποδεκτό. 

175 Ν20ΛΕ-0456391                 Αττικής 0,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 

2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο 

πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

176 Ν20ΛΕ-0456411                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De 

Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

177 Ν20ΛΕ-0456461                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα και δεν 

είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. 
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178 Ν20ΛΕ-0456476                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Το έντυπο στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου που 

προσκομίστηκε δεν φέρει ημερομηνία εκτύπωσης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό.

179 Ν20ΛΕ-0456506                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Η ημερομηνία εκτύπωσης του εντύπου των στοιχείων 

μητρώου νομικού προσώπου είναι πριν τις 25/06/2021 και δεν είναι αποδεκτό. 

180 Ν20ΛΕ-0456603                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 

και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. 

181 Ν20ΛΕ-0456658                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας και δεν είναι πλήρης τυπικών 

δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

182 Ν20ΛΕ-0456695                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή. Δεν 

προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

183 Ν20ΛΕ-0456715                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 

και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου μέσω Taxisnet. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με 

υπογραφή. Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

184 Ν20ΛΕ-0456725                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία μητρώου νομικού 

προσώπου μέσω Taxisnet. 
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185 Ν20ΛΕ-0456745                 Βορείου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα:  

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 

και δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε η Υ.Δ. ΜΜΕ με υπογραφή.

Δεν προσκομίστηκε ο πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis με υπογραφή και σφραγίδα.

186 Ν20ΛΕ-0418863                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

187 Ν20ΛΕ-0423256                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

188 Ν20ΛΕ-0433742                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

189 Ν20ΛΕ-0434770                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

190 Ν20ΛΕ-0435689                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

191 Ν20ΛΕ-0439729                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 
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192 Ν20ΛΕ-0439944                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

193 Ν20ΛΕ-0450527                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

194 Ν20ΛΕ-0451246                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

195 Ν20ΛΕ-0454217                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

196 Ν20ΛΕ-0455035                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

197 Ν20ΛΕ-0455509                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

198 Ν20ΛΕ-0455558                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 
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199 Ν20ΛΕ-0455583                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

200 Ν20ΛΕ-0455928                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

201 Ν20ΛΕ-0456122                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

202 Ν20ΛΕ-0456147                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

203 Ν20ΛΕ-0456193                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

204 Ν20ΛΕ-0433718                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας.  

205 Ν20ΛΕ-0433778                 Πελοποννήσου 2.062,64  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας.  

206 Ν20ΛΕ-0435002                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας.  
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207 Ν20ΛΕ-0419358                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

208 Ν20ΛΕ-0420913                 Αττικής 4.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

209 Ν20ΛΕ-0456041                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

210 Ν20ΛΕ-0456045                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

211 Ν20ΛΕ-0456049                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

212 Ν20ΛΕ-0456053                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

213 Ν20ΛΕ-0456186                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 
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214 Ν20ΛΕ-0456190                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
4.900,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

215 Ν20ΛΕ-0456251                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

216 Ν20ΛΕ-0456258                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

217 Ν20ΛΕ-0456307                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

218 Ν20ΛΕ-0456317                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

219 Ν20ΛΕ-0456436                 Νοτίου Αιγαίου 4.990,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα.  

220 Ν20ΛΕ-0428365                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 

221 Ν20ΛΕ-0433533                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 

222 Ν20ΛΕ-0434583                 
Δυτικής 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 
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223 Ν20ΛΕ-0456452                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 

224 Ν20ΛΕ-0419304                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της Επιλέξιμης δραστηριότητας. 

225 Ν20ΛΕ-0453963                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, 

στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 

14/05/2021 και μετά ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας. 

226 Ν20ΛΕ-0423804                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

227 Ν20ΛΕ-0424032                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

228 Ν20ΛΕ-0424438                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

229 Ν20ΛΕ-0429036                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 
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230 Ν20ΛΕ-0432085                 Κρήτης 4.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

231 Ν20ΛΕ-0432949                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

232 Ν20ΛΕ-0433472                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

233 Ν20ΛΕ-0434636                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
4.732,25  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

234 Ν20ΛΕ-0435144                 
Δυτικής 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

235 Ν20ΛΕ-0435267                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
4.950,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

236 Ν20ΛΕ-0436417                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

237 Ν20ΛΕ-0437617                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 
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238 Ν20ΛΕ-0437791                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

239 Ν20ΛΕ-0438805                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

240 Ν20ΛΕ-0440891                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

241 Ν20ΛΕ-0441237                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

242 Ν20ΛΕ-0441282                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

243 Ν20ΛΕ-0442333                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

244 Ν20ΛΕ-0442861                 
Στερεάς 

Ελλάδας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 
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245 Ν20ΛΕ-0443061                 Πελοποννήσου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

246 Ν20ΛΕ-0443173                 Κρήτης 4.850,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

247 Ν20ΛΕ-0443417                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

248 Ν20ΛΕ-0443675                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

249 Ν20ΛΕ-0443903                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

250 Ν20ΛΕ-0447038                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

251 Ν20ΛΕ-0447128                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 
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252 Ν20ΛΕ-0447710                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

253 Ν20ΛΕ-0448259                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

254 Ν20ΛΕ-0448750                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

 

255 Ν20ΛΕ-0449989                 Νοτίου Αιγαίου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

256 Ν20ΛΕ-0450353                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

257 Ν20ΛΕ-0450698                 Κρήτης 4.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

258 Ν20ΛΕ-0452921                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

259 Ν20ΛΕ-0453456                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 
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260 Ν20ΛΕ-0453648                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

261 Ν20ΛΕ-0453919                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

262 Ν20ΛΕ-0454178                 Ηπείρου 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα.

263 Ν20ΛΕ-0454216                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

264 Ν20ΛΕ-0454237                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

265 Ν20ΛΕ-0454242                 Αττικής 1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

266 Ν20ΛΕ-0455032                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 
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267 Ν20ΛΕ-0455417                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

268 Ν20ΛΕ-0455622                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019. 

269 Ν20ΛΕ-0455663                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

270 Ν20ΛΕ-0455667                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

271 Ν20ΛΕ-0455721                 Κρήτης 4.550,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

272 Ν20ΛΕ-0455828                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

273 Ν20ΛΕ-0455836                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 
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274 Ν20ΛΕ-0455911                 
Δυτικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της αναστολής λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και στο υποκαταστήματα 

της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, καθώς από τις 14/05/2021 και μετά ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου Εξήλθε από το καθεστός αναστολής λειτουργίας.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση της μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. 

275 Ν20ΛΕ-0455984                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα 

Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην Έδρα ή σε Υποκατάστημα, ή ως ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα στο έντυπο Ε3 του 2019 

276 Ν20ΛΕ-0456357                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα δεν είναι πλήρης τυπικών δικαιολογητικών και Δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την τήρηση της τυπικής 

προϋπόθεσης της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

 Δεν προσκομίστηκε υποβεβλημένο έντυπο Φ2 για το 4ο τρίμηνο του 2019.  

277 Ν20ΛΕ-0449438                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα  δεν είναι πλήρης δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε υποβεβλημένο Ε3 με τα οικονομικά στοιχεία του 2019.

278 Ν20ΛΕ-0451180                 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης

5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα δεν είναι πλήρης δικαιολογητικών. Δεν προσκομίστηκε υποβεβλημένο Ε3 με τα οικονομικά στοιχεία του 2019.

279 Ν20ΛΕ-0454171                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, Η επιχείρηση δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του επιλέξιμου ΚΑΔ, καθώς δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ ως Κύριο, στην 

Έδρα ή σε Υποκατάστημα. 

280 Ν20ΛΕ-0456153                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 99*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0381717. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 
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281 Ν20ΛΕ-0433952                 Ιονίων Νήσων 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 04********, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0366151. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

282 Ν20ΛΕ-0438969                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 15*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0368653. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

283 Ν20ΛΕ-0439834                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 12*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0371714. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

284 Ν20ΛΕ-0445394                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1.500,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 02*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0372143. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

285 Ν20ΛΕ-0450040                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 80*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0356324. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 
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286 Ν20ΛΕ-0455729                 Κρήτης 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 07*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0382385. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

287 Ν20ΛΕ-0455846                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 15*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0380028. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

288 Ν20ΛΕ-0456094                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 09*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0382128. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

289 Ν20ΛΕ-0456111                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 07*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0380841. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

290 Ν20ΛΕ-0456198                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 02*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0381888. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

291 Ν20ΛΕ-0456284                 Θεσσαλίας 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 06*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0381441. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 
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292 Ν20ΛΕ-0456624                 
Κεντρικής 

Μακεδονίας
5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα,  η επιχείρηση με ΑΦΜ: 10*******, συμπεριλαμβάνεται στις ενταγμένες της Δράσης «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση,  με κωδικό έργου Ν16ΛΕ-0381221. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», της παρούσας Δράσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη ως άνω Δράση. 

293 Ν20ΛΕ-0455165                 Αττικής 5.000,00  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψιν της και τα παρασχεθέντα στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που απορρέει από την παράγραφο «11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης  εισηγείται την απόρριψη της Αίτησης 

Χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, Η Αίτηση Χρηματοδότησης δεν τηρεί την τυπική προϋπόθεση του κανονισμού De Minimis. Σε συστημικό έλεγχο που 

διενεργήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εντοπίστηκε να σωρεύει κατά την τριετία 2019 - 2021 και να υπερβαίνει το όριο των 200.000,00€. 

1.375.505,34 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤ. ΔΗΜ. ΧΡΗΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
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