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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” 

που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2. Το Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014),  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και 

το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 ον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

5. Την με 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. 

6. Το έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

 

  
                                                 
                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  
Μυτιλήνη,   28/7/2021 
 

   
Ταχ. Διεύθ. : 1ο χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών   Α.Π.:  οικ. 1949 

ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη   
Πληροφ. : Πλακωτάρης Γ.    
Τηλ. : 22513-52012     
Fax : 22513-52014, 52015   

E-mail : gplakotaris@mou.gr   
     
Θέμα: Απόφαση επί των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των αποφάσεων απόρριψης 

των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020»  

http://www.pepba.gr/
mailto:gplakotaris@mou.gr
ΑΔΑ: 6ΚΔΗ7ΛΩ-ΒΤΒ
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COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68). 

7. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ EL L 

352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) και 

την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά. 

9. Την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 

πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 

20.05.2003]. 

10. Τον N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον 

«Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 

εργατικής νομοθεσίας».  

11. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

12. Το Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

13. Το Π.Δ. 137/27.12.2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου" που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2654/Β/28-7-2017. 

14. Την υπ. αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ. αριθμ. 28/2019 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των 

εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

15. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 32680/ΕΥΘΥ 334/23.3.2015 για την αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020»  (ΦΕΚ  791/Β/6.5.2015), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 
94591 (ΦΕΚΒ3673-3.10.2019). 

16. Την υπ' αριθ. οικ.1406/04.06.19 (ΦΕΚ2481/Β/24.06.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

17. Την αριθ. C(2014) 10164 final/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδ. 

2014GR16ΜOP010, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό C(2017) 8480 final/06.12.2017. 

18. Την Αριθμ. 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ/Β/Β31.03.2020) Υπουργική Απόφαση με τίτλο 
«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13765/ΕΥΘΥ 1016/19.12.20118 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) 
Υπουργικής Απόφασης με τίτλο ¨Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 
1020/20.10.2016, με τίτλο ¨Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης 
81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-15 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-15) – Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 / Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης  και 

http://www.pepba.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΔΗ7ΛΩ-ΒΤΒ
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Ενδιάμεσους Φορείς / Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων¨».   

19. Την 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». 

20. Το με Α.Π. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα 
την διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ «Επιλογή & Έγκριση Πράξης ΚΕ». 

21. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 
Ενισχύσεων με θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

22. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

23. Την με Α.Π. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή 
διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

24. Την με α.π. οικ. 2340/29.9.20 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο 
Αιγαίο», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 
εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι 
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
της εν λόγω δράσης. 

25. To έγγραφο της ΕΥΚΕ με Α.Π 93613//ΕΥΚΕ 1386/09.09.20)με θέμα «Οδηγίες για έκδοση 
προσκλήσεων με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19” 
υπό την μορφή Κεφαλαίου Κίνησης». 

26. Την υπ’ αρ. 102337/30.9.2020/ΕΥΚΕ/1556 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου 
πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». 

27. Την με Α.Π 2355/30.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΓ7ΛΩ-Ο9Ζ), Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.2 “Ενίσχυση μικρών και 
πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το κεφ. 10, χωρίο 10.5 αυτής. 

28. Την με α.π. 1210/28-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΟΘ7ΛΩ-ΩΞ1) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορ. 
Αιγαίου για τον ορισμό μελών Επιτροπής Ενστάσεων για την Δράση 3.c.2.   

29. Την με α.π. οικ. 1925/26.07.2021 εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου προς τον 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

 

 

 

Αποφασίζει 

 
Α. Την Έγκριση του Πίνακα Αποδεκτών Αιτήσεων Ένστασης που υπεβλήθησαν κατά των αποφάσεων 

απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 

http://www.pepba.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΔΗ7ΛΩ-ΒΤΒ
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Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του 

Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020», σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.   

Β. Την Έγκριση του Πίνακα Απορριφθεισών Αιτήσεων Ένστασης που υπεβλήθησαν κατά των αποφάσεων 

απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του 

Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020», σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.   

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ www.pepba.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 

www.efepae.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.  

Επίσης, να κοινοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε 

να λάβει γνώση για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης. 

 

Η εκδοθείσα επί των ενστάσεων απόφαση καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στους πίνακες 

αποτελεσμάτων χωρίς την δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ενστάσεων που αξιολογούνται θετικά και οδηγούν σε υποχρέωση 

χρηματοδότησης, εάν υπερβαίνουν το χρονικό όριο ισχύος της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε δύνανται να χρηματοδοτηθούν με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) αφού 

υποβληθεί Υ/Δ περί σώρευσης και ελεγχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού (σε εκείνο το 

χρονικό σημείο). 

 

 

Μυτιλήνη   28/07/2021 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

    

 

Συνημμένα :  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
  

Εσωτ. Διανομή:  

Προϊστάμενος ΕΥΔ  

Μονάδα Α ΕΥΔ  

Φάκελος Επιτροπής Αξιολόγησης Δράσης 3.c.2  

Χ.Α.  

  

http://www.pepba.gr/
http://www.pepba.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΔΗ7ΛΩ-ΒΤΒ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α

Κωδικός Έργου Δημόσια Δαπάνη

1 ΒΑΡΕ6-0186551 5.206,51 €                   

2 ΒΑΡΕ6-0135891 5.215,99 €                   

3 ΒΑΡΕ6-0187702 5.386,69 €                   

4 ΒΑΡΕ6-0315056 5.401,48 €                   

5 ΒΑΡΕ6-0143719 5.615,65 €                   

6 ΒΑΡΕ6-0187190 6.146,33 €                   

7 ΒΑΡΕ6-0301463 6.192,30 €                   

8 ΒΑΡΕ6-0197804 6.652,15 €                   

9 ΒΑΡΕ6-0167319 6.718,40 €                   

10 ΒΑΡΕ6-0177103 6.849,60 €                   

11 ΒΑΡΕ6-0133672 7.031,05 €                   

12 ΒΑΡΕ6-0166056 7.039,86 €                   

13 ΒΑΡΕ6-0289249 7.071,90 €                   

14 ΒΑΡΕ6-0162480 7.163,83 €                   

15 ΒΑΡΕ6-0293705 7.536,71 €                   

16 ΒΑΡΕ6-0131061 8.119,33 €                   

17 ΒΑΡΕ6-0225926 8.149,44 €                   

18 ΒΑΡΕ6-0330852 8.761,20 €                   

19 ΒΑΡΕ6-0161153 9.002,31 €                   

20 ΒΑΡΕ6-0185687 9.216,95 €                   

21 ΒΑΡΕ6-0178307 10.618,23 €                 

22 ΒΑΡΕ6-0298563 11.740,99 €                 

23 ΒΑΡΕ6-0281075 12.007,41 €                 

24 ΒΑΡΕ6-0166605 12.509,15 €                 

25 ΒΑΡΕ6-0149565 12.965,22 €                 

26 ΒΑΡΕ6-0168755 14.155,38 €                 
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27 ΒΑΡΕ6-0136219 14.615,60 €                 

28 ΒΑΡΕ6-0225898 14.727,24 €                 

29 ΒΑΡΕ6-0244084 17.374,08 €                 

30 ΒΑΡΕ6-0126981 17.383,43 €                 

31 ΒΑΡΕ6-0168918 18.840,96 €                 

32 ΒΑΡΕ6-0158183 19.039,16 €                 

33 ΒΑΡΕ6-0271403 19.966,41 €                 

34 ΒΑΡΕ6-0150245 20.028,91 €                 

35 ΒΑΡΕ6-0236977 20.339,91 €                 

36 ΒΑΡΕ6-0179967 23.501,20 €                 

37 ΒΑΡΕ6-0192447 24.122,62 €                 

38 ΒΑΡΕ6-0313668 24.785,49 €                 

39 ΒΑΡΕ6-0166018 26.853,14 €                 

40 ΒΑΡΕ6-0160986 27.219,60 €                 

41 ΒΑΡΕ6-0238569 31.426,10 €                 

42 ΒΑΡΕ6-0162985 32.093,44 €                 

43 ΒΑΡΕ6-0244003 33.280,75 €                 

44 ΒΑΡΕ6-0145226 33.668,73 €                 

45 ΒΑΡΕ6-0314536 33.933,71 €                 

46 ΒΑΡΕ6-0132832 33.938,26 €                 

47 ΒΑΡΕ6-0208928 34.050,41 €                 

48 ΒΑΡΕ6-0155767 34.741,08 €                 

49 ΒΑΡΕ6-0125204 35.000,00 €                 

50 ΒΑΡΕ6-0134211 35.000,00 €                 

51 ΒΑΡΕ6-0134231 35.000,00 €                 

52 ΒΑΡΕ6-0141219 35.000,00 €                 

53 ΒΑΡΕ6-0147918 35.000,00 €                 

54 ΒΑΡΕ6-0151882 35.000,00 €                 

55 ΒΑΡΕ6-0154987 35.000,00 €                 
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56 ΒΑΡΕ6-0155427 35.000,00 €                 

57 ΒΑΡΕ6-0157310 35.000,00 €                 

58 ΒΑΡΕ6-0160432 35.000,00 €                 

59 ΒΑΡΕ6-0160664 35.000,00 €                 

60 ΒΑΡΕ6-0168627 35.000,00 €                 

61 ΒΑΡΕ6-0171648 35.000,00 €                 

62 ΒΑΡΕ6-0178796 35.000,00 €                 

63 ΒΑΡΕ6-0193577 35.000,00 €                 

64 ΒΑΡΕ6-0194341 35.000,00 €                 

65 ΒΑΡΕ6-0203317 35.000,00 €                 

66 ΒΑΡΕ6-0218059 35.000,00 €                 

67 ΒΑΡΕ6-0220164 35.000,00 €                 

68 ΒΑΡΕ6-0226089 35.000,00 €                 

69 ΒΑΡΕ6-0242371 35.000,00 €                 

70 ΒΑΡΕ6-0308005 35.000,00 €                 

71 ΒΑΡΕ6-0308459 35.000,00 €                 

72 ΒΑΡΕ6-0310097 35.000,00 €                 

73 ΒΑΡΕ6-0313019 35.000,00 €                 

74 ΒΑΡΕ6-0320330 35.000,00 €                 

75 ΒΑΡΕ6-0322478 35.000,00 €                 

76 ΒΑΡΕ6-0324999 35.000,00 €                 

77 ΒΑΡΕ6-0329452 35.000,00 €                 

78 ΒΑΡΕ6-0330899 35.000,00 €                 

79 ΒΑΡΕ6-0331250 35.000,00 €                 

Σύνολο Δ.Δ. 1.853.404,29 €            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α Κωδικός Έργου Λόγος απόρριψης

1 ΒΑΡΕ6-0124611                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

2 ΒΑΡΕ6-0125423                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

3 ΒΑΡΕ6-0125768                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

4 ΒΑΡΕ6-0125893                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

5 ΒΑΡΕ6-0126231                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

6 ΒΑΡΕ6-0126470                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

7 ΒΑΡΕ6-0127529                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

8 ΒΑΡΕ6-0127953                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

9 ΒΑΡΕ6-0128712                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

10 ΒΑΡΕ6-0128744                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

11 ΒΑΡΕ6-0129277                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

12 ΒΑΡΕ6-0129706                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

13 ΒΑΡΕ6-0129974                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

14 ΒΑΡΕ6-0130023                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

15 ΒΑΡΕ6-0130154                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

16 ΒΑΡΕ6-0130355                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

17 ΒΑΡΕ6-0130557                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

18 ΒΑΡΕ6-0130598                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

19 ΒΑΡΕ6-0130790                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

20 ΒΑΡΕ6-0130990                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

21 ΒΑΡΕ6-0131024                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

22 ΒΑΡΕ6-0131928                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

23 ΒΑΡΕ6-0132249                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

24 ΒΑΡΕ6-0132521                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

25 ΒΑΡΕ6-0133378                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

26 ΒΑΡΕ6-0133469                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

27 ΒΑΡΕ6-0133820                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

28 ΒΑΡΕ6-0133898                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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29 ΒΑΡΕ6-0134279                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

30 ΒΑΡΕ6-0134670                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

31 ΒΑΡΕ6-0135789                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

32 ΒΑΡΕ6-0135887                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

33 ΒΑΡΕ6-0135956                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

34 ΒΑΡΕ6-0137465                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

35 ΒΑΡΕ6-0137738                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

36 ΒΑΡΕ6-0138044                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

37 ΒΑΡΕ6-0138341                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

38 ΒΑΡΕ6-0138943                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

39 ΒΑΡΕ6-0139010                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

40 ΒΑΡΕ6-0139189                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

41 ΒΑΡΕ6-0139520                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

42 ΒΑΡΕ6-0139845                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

43 ΒΑΡΕ6-0140611                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

44 ΒΑΡΕ6-0140613                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

45 ΒΑΡΕ6-0141259                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

46 ΒΑΡΕ6-0141491                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

47 ΒΑΡΕ6-0141579                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

48 ΒΑΡΕ6-0141808                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

49 ΒΑΡΕ6-0142023                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

50 ΒΑΡΕ6-0142831                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

51 ΒΑΡΕ6-0143556                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

52 ΒΑΡΕ6-0144485                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

53 ΒΑΡΕ6-0144980                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

54 ΒΑΡΕ6-0145088                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

55 ΒΑΡΕ6-0145156                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

56 ΒΑΡΕ6-0145491                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

57 ΒΑΡΕ6-0145600                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

58 ΒΑΡΕ6-0145755                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

59 ΒΑΡΕ6-0145928                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

60 ΒΑΡΕ6-0146279                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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61 ΒΑΡΕ6-0146583                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

62 ΒΑΡΕ6-0147444                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

63 ΒΑΡΕ6-0147997                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

64 ΒΑΡΕ6-0148027                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

65 ΒΑΡΕ6-0148204                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

66 ΒΑΡΕ6-0148514                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

67 ΒΑΡΕ6-0148973                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

68 ΒΑΡΕ6-0149078                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

69 ΒΑΡΕ6-0150162                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

70 ΒΑΡΕ6-0150176                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

71 ΒΑΡΕ6-0150585                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

72 ΒΑΡΕ6-0150978                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

73 ΒΑΡΕ6-0151378                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

74 ΒΑΡΕ6-0151431                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

75 ΒΑΡΕ6-0151808                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

76 ΒΑΡΕ6-0151906                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

77 ΒΑΡΕ6-0152294                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

78 ΒΑΡΕ6-0152366                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

79 ΒΑΡΕ6-0152424                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

80 ΒΑΡΕ6-0152520                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

81 ΒΑΡΕ6-0152587                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

82 ΒΑΡΕ6-0152907                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

83 ΒΑΡΕ6-0152982                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

84 ΒΑΡΕ6-0153949                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

85 ΒΑΡΕ6-0154674                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

86 ΒΑΡΕ6-0154822                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

87 ΒΑΡΕ6-0156850                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

88 ΒΑΡΕ6-0157746                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

89 ΒΑΡΕ6-0157966                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

90 ΒΑΡΕ6-0158134                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

91 ΒΑΡΕ6-0159354                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

92 ΒΑΡΕ6-0159576                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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93 ΒΑΡΕ6-0159741                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

94 ΒΑΡΕ6-0160489                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

95 ΒΑΡΕ6-0160590                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

96 ΒΑΡΕ6-0161048                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

97 ΒΑΡΕ6-0161324                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

98 ΒΑΡΕ6-0162192                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

99 ΒΑΡΕ6-0162979                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

100 ΒΑΡΕ6-0162997                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

101 ΒΑΡΕ6-0163503                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

102 ΒΑΡΕ6-0165747                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

103 ΒΑΡΕ6-0165877                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

104 ΒΑΡΕ6-0166258                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

105 ΒΑΡΕ6-0166519                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

106 ΒΑΡΕ6-0168173                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

107 ΒΑΡΕ6-0169072                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

108 ΒΑΡΕ6-0169486                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

109 ΒΑΡΕ6-0169492                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

110 ΒΑΡΕ6-0169861                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

111 ΒΑΡΕ6-0169968                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

112 ΒΑΡΕ6-0170192                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

113 ΒΑΡΕ6-0170258                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

114 ΒΑΡΕ6-0170551                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

115 ΒΑΡΕ6-0170632                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

116 ΒΑΡΕ6-0170816                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

117 ΒΑΡΕ6-0171013                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

118 ΒΑΡΕ6-0171195                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

119 ΒΑΡΕ6-0171291                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

120 ΒΑΡΕ6-0171494                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

121 ΒΑΡΕ6-0171513                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

122 ΒΑΡΕ6-0171829                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

123 ΒΑΡΕ6-0172227                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

124 ΒΑΡΕ6-0172447                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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125 ΒΑΡΕ6-0173051                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

126 ΒΑΡΕ6-0173233                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

127 ΒΑΡΕ6-0174524                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

128 ΒΑΡΕ6-0176509                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

129 ΒΑΡΕ6-0177780                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

130 ΒΑΡΕ6-0178384                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

131 ΒΑΡΕ6-0179733                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

132 ΒΑΡΕ6-0180131                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

133 ΒΑΡΕ6-0180171                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

134 ΒΑΡΕ6-0181432                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

135 ΒΑΡΕ6-0181862                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

136 ΒΑΡΕ6-0181971                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

137 ΒΑΡΕ6-0182254                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

138 ΒΑΡΕ6-0184426                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

139 ΒΑΡΕ6-0185849                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

140 ΒΑΡΕ6-0188113                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

141 ΒΑΡΕ6-0188210                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

142 ΒΑΡΕ6-0189752                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

143 ΒΑΡΕ6-0190642                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

144 ΒΑΡΕ6-0191292                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

145 ΒΑΡΕ6-0191344                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

146 ΒΑΡΕ6-0191590                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

147 ΒΑΡΕ6-0194099                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

148 ΒΑΡΕ6-0194300                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

149 ΒΑΡΕ6-0194323                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

150 ΒΑΡΕ6-0198777                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

151 ΒΑΡΕ6-0204102                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

152 ΒΑΡΕ6-0204966                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

153 ΒΑΡΕ6-0206596                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

154 ΒΑΡΕ6-0206985                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

155 ΒΑΡΕ6-0207233                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

156 ΒΑΡΕ6-0209304                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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157 ΒΑΡΕ6-0209917                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

158 ΒΑΡΕ6-0211831                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

159 ΒΑΡΕ6-0213750                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

160 ΒΑΡΕ6-0217224                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

161 ΒΑΡΕ6-0218429                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

162 ΒΑΡΕ6-0219249                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

163 ΒΑΡΕ6-0220537                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

164 ΒΑΡΕ6-0221491                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

165 ΒΑΡΕ6-0221506                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

166 ΒΑΡΕ6-0221774                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

167 ΒΑΡΕ6-0223037                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

168 ΒΑΡΕ6-0223822                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

169 ΒΑΡΕ6-0223881                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

170 ΒΑΡΕ6-0224294                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

171 ΒΑΡΕ6-0227068                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

172 ΒΑΡΕ6-0229239                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

173 ΒΑΡΕ6-0229748                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

174 ΒΑΡΕ6-0232365                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

175 ΒΑΡΕ6-0234901                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

176 ΒΑΡΕ6-0236368                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

177 ΒΑΡΕ6-0237134                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

178 ΒΑΡΕ6-0240392                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

179 ΒΑΡΕ6-0240651                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

180 ΒΑΡΕ6-0241729                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

181 ΒΑΡΕ6-0242329                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

182 ΒΑΡΕ6-0242565                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

183 ΒΑΡΕ6-0243067                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

184 ΒΑΡΕ6-0244373                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

185 ΒΑΡΕ6-0245192                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

186 ΒΑΡΕ6-0245695                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

187 ΒΑΡΕ6-0246496                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

188 ΒΑΡΕ6-0248088                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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189 ΒΑΡΕ6-0250355                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

190 ΒΑΡΕ6-0252361                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

191 ΒΑΡΕ6-0253079                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

192 ΒΑΡΕ6-0253137                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

193 ΒΑΡΕ6-0254098                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

194 ΒΑΡΕ6-0256652                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

195 ΒΑΡΕ6-0257973                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

196 ΒΑΡΕ6-0258481                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

197 ΒΑΡΕ6-0261032                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

198 ΒΑΡΕ6-0261115                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

199 ΒΑΡΕ6-0261246                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

200 ΒΑΡΕ6-0262460                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

201 ΒΑΡΕ6-0262493                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

202 ΒΑΡΕ6-0262813                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

203 ΒΑΡΕ6-0263630                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

204 ΒΑΡΕ6-0264217                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

205 ΒΑΡΕ6-0266404                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

206 ΒΑΡΕ6-0266893                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

207 ΒΑΡΕ6-0267112                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

208 ΒΑΡΕ6-0267579                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

209 ΒΑΡΕ6-0270886                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

210 ΒΑΡΕ6-0271030                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

211 ΒΑΡΕ6-0283150                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

212 ΒΑΡΕ6-0285158                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

213 ΒΑΡΕ6-0285207                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

214 ΒΑΡΕ6-0287758                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

215 ΒΑΡΕ6-0288619                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

216 ΒΑΡΕ6-0290333                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

217 ΒΑΡΕ6-0291243                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

218 ΒΑΡΕ6-0291593                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

219 ΒΑΡΕ6-0292809                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

220 ΒΑΡΕ6-0292970                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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221 ΒΑΡΕ6-0293783                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

222 ΒΑΡΕ6-0293802                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

223 ΒΑΡΕ6-0294806                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

224 ΒΑΡΕ6-0295733                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

225 ΒΑΡΕ6-0296044                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

226 ΒΑΡΕ6-0296057                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

227 ΒΑΡΕ6-0297677                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

228 ΒΑΡΕ6-0298585                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

229 ΒΑΡΕ6-0300659                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

230 ΒΑΡΕ6-0301219                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

231 ΒΑΡΕ6-0301298                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

232 ΒΑΡΕ6-0303390                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

233 ΒΑΡΕ6-0303891                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

234 ΒΑΡΕ6-0305086                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

235 ΒΑΡΕ6-0305333                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

236 ΒΑΡΕ6-0306845                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

237 ΒΑΡΕ6-0306870                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

238 ΒΑΡΕ6-0306963                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

239 ΒΑΡΕ6-0307336                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

240 ΒΑΡΕ6-0307665                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

241 ΒΑΡΕ6-0307686                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

242 ΒΑΡΕ6-0307787                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

243 ΒΑΡΕ6-0307802                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

244 ΒΑΡΕ6-0307894                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

245 ΒΑΡΕ6-0308007                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

246 ΒΑΡΕ6-0308834                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

247 ΒΑΡΕ6-0309924                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

248 ΒΑΡΕ6-0311423                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

249 ΒΑΡΕ6-0311583                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

250 ΒΑΡΕ6-0312287                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

251 ΒΑΡΕ6-0312331                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

252 ΒΑΡΕ6-0312412                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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253 ΒΑΡΕ6-0312434                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

254 ΒΑΡΕ6-0312774                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

255 ΒΑΡΕ6-0312839                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

256 ΒΑΡΕ6-0313073                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

257 ΒΑΡΕ6-0313184                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

258 ΒΑΡΕ6-0313426                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

259 ΒΑΡΕ6-0313595                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

260 ΒΑΡΕ6-0313748                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

261 ΒΑΡΕ6-0313773                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

262 ΒΑΡΕ6-0313815                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

263 ΒΑΡΕ6-0314354                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

264 ΒΑΡΕ6-0314434                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

265 ΒΑΡΕ6-0314449                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

266 ΒΑΡΕ6-0314490                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

267 ΒΑΡΕ6-0314515                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

268 ΒΑΡΕ6-0314963                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

269 ΒΑΡΕ6-0315209                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

270 ΒΑΡΕ6-0315517                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

271 ΒΑΡΕ6-0315906                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

272 ΒΑΡΕ6-0316669                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

273 ΒΑΡΕ6-0317311                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

274 ΒΑΡΕ6-0319169                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

275 ΒΑΡΕ6-0321069                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

276 ΒΑΡΕ6-0322111                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

277 ΒΑΡΕ6-0323196                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

278 ΒΑΡΕ6-0323990                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

279 ΒΑΡΕ6-0324852                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

280 ΒΑΡΕ6-0327803                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

281 ΒΑΡΕ6-0327942                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

282 ΒΑΡΕ6-0328300                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

283 ΒΑΡΕ6-0328804                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

284 ΒΑΡΕ6-0329633                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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285 ΒΑΡΕ6-0329679                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

286 ΒΑΡΕ6-0329813                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

287 ΒΑΡΕ6-0330141                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

288 ΒΑΡΕ6-0330236                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

289 ΒΑΡΕ6-0330647                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

290 ΒΑΡΕ6-0331217                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

291 ΒΑΡΕ6-0331234                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

292 ΒΑΡΕ6-0331905                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

293 ΒΑΡΕ6-0331988                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

294 ΒΑΡΕ6-0332989                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

295 ΒΑΡΕ6-0333179                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης

296 ΒΑΡΕ6-0333345                 

Η αίτηση ένστασης δεν γίνεται δεκτή καθώς κατά την υποβολής της η αίτηση 

χρηματοδότησης δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης
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