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Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
Τον Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α'
133).
Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως ισχύει.
Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112).
Το έκτο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68) που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
Το Π.Δ. 5/02.02.2022 (ΦΕΚ 15/Α/04.02.2022) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων», όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και
Με τη συμμετοχή του React-EU στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης
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ειδικότερα το άρθρο 3.
Την υπ. αριθ. 51875/07.05.2021 (ΦΕΚ Β΄1867/2021) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
Την υπ. αριθμ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”
του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408∆/Φ03/2012
(Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.
66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, και Ανάπτυξης και την απόφαση (ΦΕΚ 4799/Β’/18-10-2021) υπ’ αριθμ’
110770/2021 του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 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)».
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).
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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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.
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
Με τη συμμετοχή του React-EU στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης
στην πανδημία COVID-19
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δεδομένων.
Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124της
20.05.2003].
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.
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.
Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20
και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
Τη με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την 6η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου (Βρυξέλλες, 18.11.2021/ C(2021) 8442) για
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και τροποποίηση του παραρτήματος της
ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Το εγκεκριμένο καθεστώς SA.63123/ 01.06.2021 χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της
παρούσας πρόσκλησης, όπως ισχύει.
Την αρ. C(2022) 376 final/18.01.2022, State Aid SA.100939 (2021/N) – Greece COVID-19:
Prolongation and amendment of the schemes SA.56857, SA.58367, SA.58368, SA 58616,
SA.59033, SA.61574, SA.61802, SA.62098, SA.62341, SA.62626, SA.62699, SA.62835,
SA.63004, SA.63123 (as already amended).
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Δεκεμβρίου 2020 για την «τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον
αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την
παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACTEU)».
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».
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
Με τη συμμετοχή του React-EU στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης
στην πανδημία COVID-19
Σελίδα 3 από 5

A∆A: ΨΚΟ146ΜΤΛΡ-6Ω4

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης.
Την από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική
αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου της Πράξης.
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»
Τον Ν. 4801/24.05.2021 (ΦΕΚ Α' 83/24.5.2021) «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
32 αυτού περί το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε Τουριστικές
Επιχειρήσεις Φιλοξενίας».
Η με Α.Π. 2641/887 Α1/28.04.2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ
για την έγκριση μέσω της 61ης Γραπτής Διαδικασίας του δελτίου εξειδίκευσης της δράσης
με κωδ. «01-3c-1.4- 25» και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την
πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας», όπως ισχύει.
Το με Α.Π 60421/31-05-2021 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3213/746/Α3/01.06.2021) έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Διατύπωση γνώμης σχετικά
με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων
φιλοξενίας Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών
επιχειρήσεων φιλοξενίας» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.
Την με Α.Π. 3407/10-06-2021 (ΑΔΑ:6Λ3Χ46ΜΤΛΡ-94Α) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την
πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Την με α.π. 3230/03.06.2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και ΤΣ, με θέμα «Ένταξη διακοσίων δέκα επτά (217) Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 70.802.580,31€ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση
κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
με Κωδικό ΟΠΣ 4922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Το γεγονός ότι το έργο «ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έλαβε
δημόσια χρηματοδότηση ύψους 400.000€ στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας», του
ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020, την οποία επέστρεψε οικειοθελώς με το Α/Α 365/15.02.2022
διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ.
Την υπ. αριθ. 1371/16.06.2022 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ (αρ. εισερχομένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
3491/16.06.2022) με την οποία αποστέλλεται εισήγηση για ανάκληση της ένταξης της «ΕΜ
ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη δράση με τίτλο
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων
φιλοξενίας», μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο αυτής.
Την εισήγηση με αρ. πρωτ. 3521/22.06.2022 της Προϊσταμένης της ΕΥ∆/ΕΠΑΝΕΚ για την
Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης του έργου (Πίνακας 1) του Προγράμματος «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων
φιλοξενίας», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τη μη ανάκτηση .
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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A∆A: ΨΚΟ146ΜΤΛΡ-6Ω4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Τη επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού ύψους 400.000€, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα
οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος «ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κωδικός ΟΠΣ: 5180159)».
 Τη μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ποσού ύψους 400.000€ (πλέον τόκων), καθώς
ο δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων ποσού 681,10€
υπολογισμένων από την ημερομηνία λήψης αυτής).
 Την ανάκληση της απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 35) ως προς την πράξη που
συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα
οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος «ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5180159).

Πίνακας 1
A/A
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ

ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5180159

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΣΚΕ
CHT-02161

H παρούσα απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως
της, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει.

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός
Πίνακας Αποδεκτών:
 ΕΜ ΤΙ ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστολή με ηλ. Ταχυδρομείο)
Κοινοποίηση:







Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Αρχή Ελέγχου, Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα
Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
ΕΦΕΠΑΕ, Σεβαστουπόλεως 80, 11526, Αθήνα

Εσωτερική διανομή:




Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδες Α1, Α3, Β2, Β4
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