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ΑΠΟΦΑΗ 

 
ΘΔΜΑ: Απνδνρή πξαθηηθψλ 1/ 2-12-2011 & 2 / 24-2-2012 ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο " ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ " ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 
 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά ξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α/22.4.2005) θαη ηδίσο ην άξζξν 90. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α/16.7.1986), Π.Γ. 396/1989 (ΦΔΚ 
172/Α716.6.1989) θαη Π.Γ. 189/1995 (ΦΔΚ 99/Α/1995) "Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Β.", ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2367/1995 (ΦΔΚ 261/Α/1995) "χζηαζε ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.", 
θαη ηεο ππ' αξηζκ. 3584/5.3.1996 (ΦΔΚ 147/ Β712.3.1996) ππνπξγηθήο απφθαζεο 
"Γηάξζξσζε, Αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.". 

3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε 
Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012). 

4. Σν Π.Γ. 86/2012  «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 
(ΦΔΚ 141/Α/2012). 
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5. Σελ κε αξ. πξση. 30376/Γ106 721/05.07.2012 (ΦΔΚ 2094/Β΄/06.07.2012) Απφθαζε 
ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά». 

6. Σελ κε αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε 
απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI 
GR161 PO001). 

7. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθή 
(Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006). 

8. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 
Μαθεδνλία – Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008). 

9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 
Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO001). 

10. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κξήηε & 
Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002). 

11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ 
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 
Δθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 
minimis aid). 

13. Σελ κε αξηζ. πξση. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΔΚ 1965/Β/24.9.2008). Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ 
ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο»  

14. Σελ κε αξηζ. πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ κε ΑΠ 58758/ΔΤ8528/16.12.2008, 
59540/ΔΤ8572/18.12.2008 (ΦΔΚ 2632/Β/29.12.2008 θαη 2652/Β/30.12.2008), 
13708/ΔΤ1926/13.3.2009 (ΦΔΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΔΤ4221/26.05.2009 
(ΦΔΚ1019/Β/2009), 317733/ΔΤ5030/24.06.2009 (ΦΔΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ2010/Β/2009) θαη 49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ 
2214/Β/2009). 

15. Σελ κε αξ. πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ 
Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ 
Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 
3614/2007 θαη ηνπ Π.Γ. 98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ  

16. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα 
3,4,5,6,7 θαη 17 απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 
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53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

17. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ 
1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

18. Σν Π.Γ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-1997) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε θαη 
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή ηκήκαηά ηνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, 
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο». 

19. To Π.Γ 98/96 (ΦΔΚ 77/Α/8-5-1996) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε ελδηάκεζνπο 
θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 
θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ 
πφξσλ» 

20. Σελ Τ.Α. κε αξ. πξση. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΔΚ 86/Β/31-01-2011) γηα ηελ 
«Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ – 
ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ 
Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΦΔΠΑΔ)».   

21. Σελ κε αξηζκ. πξση. 4463/1348/01.09.2011 (ΦΔΚ 1975/Β/05.09.2011) Απφθαζε κε 
ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. ΔΤΓ ΔΠΑΔ 291/55/Φ.0020/19.1.2011 Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ 
«ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ησλ ΠΔΠ  ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο 
ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ) (ΦΔΚ 
86/Β/31.1.2011) κε ηελ νπνία ε ελδεηθηηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
αλέιζεη ζε 45 εθαη €».  

22. Σελ κε αξηζκ. πξση. Oηθ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΔΚ 704/Β/29-04-2011) Απφθαζε ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ 
Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) 
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 
πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα 
ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», φπσο ηζρχεη.  

23. Σελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ 5667/447/18-5-2011 (ΦΔΚ 2087/Β/21-9-2011) Απφθαζε ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013» θαη πκπιήξσζε θαη Γηφξζσζε ζθαικάησλ ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ 
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Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013». 

24. Σελ κε αξηζκ. πξση. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΔΚ 2088/Β/21.9.2011) «Σξνπνπνίεζε 
θαηά ηε Γεκφζηα Γαπάλε απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΦΔΚ Β΄ 704) πεξί έγθξηζεο (Αχμεζε Γεκφζηαο 
Γαπάλεο) ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑ 2007−2013». 

25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 (άξζξν 21) (ΦΔΚ 226/Α΄/27.10.2011). «πληαμηνδνηηθέο 
ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 
εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

26. Σελ κε αξηζκ. πξση. 15705/3834/10-11-2011 (ΦΔΚ 401/ΤΟΓΓ/10-11-2011)  απφθαζε 
ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί ζχζηαζεο θαη 
ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – 
Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑΔ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  

27. Σελ κε αξηζκ. πξση. 12505/2807/7-9-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο  θαη Ναπηηιίαο γηα «Απνδνρή πξαθηηθψλ Νν 3/23-8-
2011, Νν 4/24-8-2011, Νν 5/25-8-2011, Νν 6/26-8-2011 θαη Νν 7/5-9-2011 ηεο  
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, έληαμε, έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφξξηςε  έξγσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα- Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑΔ ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013. 

28. Σηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ δηθαηνχρνπ ζην 
πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-
2013. 

29. Σηο εηζεγήζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

30. Σν ππ‟ αξηζκ. πξση. 13146/2359/15-11-2012 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα 
πξαθηηθά Νν 1/ 2-12-2011 θαη Νν 2/24-2-2012.  

31. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ  

 

Αποθαζίζοςμε 

 
1) Σελ απνδνρή ησλ πξαθηηθψλ 1/2-12-2011 θαη 2/24-2-2012 ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο " ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, σο αθνινχζσο: 
 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 1 /2-12-2011 

 

 

1. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΓΧ5



  ει 5 από 14 

1.1.                                              ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΗ Α.Δ 
ΔΞ-00908 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε είλαη Μεγάιε σο πξνο ην κέγεζνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη 
επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο, θαζψο δελ ππέβαιιε 
πξφηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο Α.  
 
1.2.                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Δ.ΜΟΤΣΟΤ & ΙΑ Ο.Δ. 
ΔΞ-00643 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ν θπζηθφο θάθεινο ηεο 
πξφηαζεο ππνβιήζεθε εθπξφζεζκα (23.6.2011), κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο (21.6.2011). Γελ ηεθκεξηψλεηαη  αλσηέξα βία, ζχκθσλα κε ην 
αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο 
επηρείξεζεο.  
 
1.3.                                            ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

INTRALOT ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡEIΑ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΔΞ-01040 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε είλαη Μεγάιε σο πξνο ην κέγεζνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη 
επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο, θαζψο δελ ππέβαιιε 
πξφηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο Α. 
 
1.4.                                            ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΔΞ-00316 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα ιακβάλνληαο ππφςε φια 
ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο θαη απηά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηά ην 
ζηάδην ηεο πξναμηνιφγεζεο, πξνθχπηεη φηη ν ππνβαιιφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο 
πξφηαζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ 
ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Δπνκέλσο ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ είλαη 
επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
   
1.5                                            ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΘΑΝΑΙΟ Α. ΚΑΣΑΝΙΧΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-01073 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε είλαη Μεγάιε σο πξνο ην κέγεζνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη 
επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο, θαζψο δελ ππέβαιιε 
πξφηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο Α.  
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1.6                                            ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΜΚΑΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΔΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-01031 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  
 
 
1.7                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΒΑΝΣΜΠΡΑΝΣ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
ΔΞ-01100 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, κε 
παξάζεζε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο 
ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. 

 
1.8                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΑΛΤΙ ΔΡΔΤΝΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΤΦΗΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.Δ. 
ΔΞ-01257   
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψλεηαη  φηη νη 
πξνηεηλφκελεο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο 1 (Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο) ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ δελ απνηεινχλ εμνπιηζκφ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο φπσο 
απαηηεί ν νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ (δηάζεζεο ηεο 
ππεξεζίαο). Η αλσηέξσ πεξηθνπή ηνπ εμνπιηζκνχ κεηψλεη ηνλ ππνβαιιφκελν 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρεδίνπ απφ 241.660,62€ ζε 144.656€. Χο εθ ηνχηνπ ην 
ππνιεηπφκελν επελδπηηθφ ζρέδην (Π/Τ 144.656€) θαζίζηαηαη επίζεο κε επηιέμηκν γηα 
ρξεκαηνδφηεζε, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ κέγηζησλ επηιέμηκσλ πνζνζηψλ ζηνλ Π/Τ ηνπ 
έξγνπ αλά θαηεγνξία δαπάλεο ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο.  
 
1.9                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

EUROCERT ΔΣΑΙΡΔIΑ ΔΛΔΓΥΧΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΧΝ ΑΔ 
ΔΞ-00400 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζθνκίζζεθαλ 
ζηνηρεία γηα ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία "EUROCERT-BULAGARIA L.T.D." κε απνηέιεζκα 
λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 
επηιεμηκφηεηά ηεο ζην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ. Γελ ηεθκεξηψλνληαη ηα 
αλαθεξφκελα απφ ηελ επηρείξεζε πεξί απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ 
εκπξφζεζκα κέζσ ησλ Μεζνγεηαθψλ Σαρπκεηαθνξψλ. 
 
 
1.10                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

NEA KTHMATIKH A.E. 
ΔΞ-00971 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζθνκίζζεθαλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία εζφδσλ 
(ζρεηηθά παξαζηαηηθά) απφ επηιέμηκν ΚΑΓ δξαζηεξηφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ ε πξφηαζε δελ 
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είλαη επηιέμηκε ζην παξφλ πξφγξακκα θαζψο δελ δηαζέηεη ελεξγή επηιέμηκε 
δξαζηεξηφηεηα. 
 
1.11                                       ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΙΜΠΔΡΣΡΗΜ - ΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΠΔ 
 ΔΞ-00326  
 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο δεκφζηαο 
επηρνξήγεζεο. Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηείηαη νξζή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 
"κεηαθξάζεηο" απφ ηελ θαηεγνξία 4 ζηελ νπνία εγθξίζεθαλ ζηελ θαηεγνξία 3, θαζψο 
πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ πθηζηάκελνπ πξντφληνο 
(ινγηζκηθφ) πξνο δηάζεζε ζε λέεο αγνξέο. Ο επηιέμηκνο θαη ν επηρνξεγνχκελνο Π/Τ ηεο 
πξφηαζεο ζα δηακνξθσζεί θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα. 
 
1.12                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΠΟΦΗ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΜΔΛΔΣΔ -
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 
ΔΞ-00414 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  
 
1.13                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΛΙΜΙΣΙΝΣ ΣΔΛΔΚΟΜ ΔΝΣ ΑΙ ΣΙ ΟΛΟΤΙΟΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ 
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΔ 
ΔΞ-01317 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
 
1.14                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΔΒΔ. 
ΔΞ-00269 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα κε γλψκνλα ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εξγαζηήξην δνθηκψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο), 
δηαπηζηψλεηαη φηη νξζά νη δαπάλεο κε α/α 1 θαη 2 κεηαθέξνληαη απφ ηελ θαηεγνξία 3 ζηελ 
θαηεγνξία 1, θαζψο απνηεινχλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 
1.15                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-00986 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηθνπέο πνπ 
έγηλαλ ζε δαπάλεο (εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο) ζχκθσλα 
κε ηνπο Αμηνινγεηέο, ηνλ Δηζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θξίλνληαη εχινγεο. 
 
1.16                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 
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ΣΔΔΡΑ ΠΙ ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-01107 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
 
1.17                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΤΡΙΑΚΟ Α. ΛΙΜΝΑΙΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΙΓΧΝ ΔΦΑΠΛΧΜΑΣΟΠΟΙΙΑ   
ΔΞ-00926 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ππνβιεζείζα 
πξφηαζε δελ πεξηειάκβαλε γηα ηηο δαπάλεο κε α/α 3 θαη 11 απνδεθηέο πξνζθνξέο 
ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 12, παξάγξαθν 8 ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
1.18                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΓΚΑΡΙΧΝ ΚΑΙ ΦΡΟΤΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-00259 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θνξέα 
ηεο επέλδπζεο ζην πεδίν ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ηεο 
πξφηαζεο, αλαθέξεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ζα ζπκβάιεη ζηελ αζθαιέζηεξε 
κεηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ησλ παιεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ε ελ ιφγσ δαπάλε 
αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο θαη ζπλεπψο είλαη κε επηιέμηκε ζχκθσλα κε ηνλ 
Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   
 
1.19                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

ΚΟΤΡΣΟΓΛΟΤ ΔΒΑΣΗ 
ΔΞ-00409 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
πξνηεηλφκελε δαπάλε γηα αλαλέσζε ήδε πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκε 
ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο (θεθ.8, ζει.22), θαζψο θαη φηη κε επηιέμηκε είλαη θαη ε 
πξνζθνξά ηερληθήο βνήζεηαο γηα αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ δεδνκέλνπ φηη είλαη 
αλππφγξαθε θαη φηη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο κε επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα. Χο εθ 
ηνχηνπ, ν Π/Τ ηνπ έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην θαηψηεξν απνδεθηφ φξην ησλ 30.000 € θαη ε 
πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 
 
1.20                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

ΣΑΤΡΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΔΞ-00731 
 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε έληαμε ηεο 
επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα θαη ζε αχμεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα 
δηαπηζηψλεηαη ε επηιεμηκφηεηα ηεο πξνηεηλνκέλεο δαπάλεο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, 
αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (θεθ.8, ζει.22) δελ ππάξρεη 
απαίηεζε γηα πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 γιψζζεο. Η 
Δπηηξνπή απνδέρεηαη σο εχινγν ηνλ πξνηεηλφκελν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α' 
αμηνινγεηή πνπ αλέξρεηαη ζε 33.750 €. 
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1.21                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

COTTON HOUSE ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 
ΔΞ-00882 
 
Γίλεηαη κεξηθή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ νδεγεί ζε αχμεζε 
ηεο επηρνξήγεζεο ηεο πξφηαζεο. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψλεηαη φηη νη αηηνχκελεο δαπάλεο κε 
α/α 15 θαη 16 δελ πεξηιακβάλνπλ κε επηιέμηκν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη σο εθ ηνχηνπ 
πξνηείλεηαη ε κε πεξηθνπή ηνπο θαηά 50% θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζην πνζφ ησλ 
10.200€ θαη 22.400€ αληηζηνίρσο. Γελ γίλεηαη απνδεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 
δαπάλε κε α/α 17 γηα ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη ε πεξηθνπή πξαγκαηνπνηείηαη εχινγα, 
ιφγσ ηνπ κε δηαρσξηζκνχ ηνπ κε επηιέμηκνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. 
 
1.22                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

PATAFRITAS ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΙΑΗ Α.Δ. 
ΔΞ-00903 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε παξάζεζε απφ 
ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο. 
 
1.23                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

Γ.ΒΛΑΥΟ - Δ.ΓΧΓΗ Ο.Δ 
ΔΞ-01051 
 
Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηαζηεί ζηελ επφκελε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε παξάζεζε απφ 
ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο. 
 
1.24                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 
ΔΞ-01442 
 
Η Δπηηξνπή κε γλψκνλα φηη: α) ε επηρείξεζε δελ έρεη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα 
νχηε έρεη ιάβεη επηιέμηκν ΚΑΓ ηελ 1.1.2010 ψζηε λα ζεσξείηαη σο κεκνλσκέλε πθηζηάκελε 
επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6.1, πεξ.Α ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
β) ε επηρείξεζε έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο κε επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο 31.12.10, σζηφζν δελ 
ππέβαιε κε ηνλ αξρηθφ θάθειν ηεθκήξηα έλαξμεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην 
δηάζηεκα 01/01/10 έσο 04/02/11, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ θαη κε ην  Α.Π 
5054/399/6.5.11 έγγξαθν ηνπ ΤΠΟΙΑΝ (ζεκείν 6) ζπλίζηαηαη ζε απνδεδεηγκέλε έλαξμε 
νηθνλνκηθήο/θνξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έθδνζε ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ), ψζηε λα 
ζεσξείηαη σο επηρείξηζε κε επηιέμηκν ΚΑΓ, ν νπνίνο φκσο ήηαλ αλελεξγφο (ζει.12 
Οδεγνχ), γ) ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ (παξ.11, ζει 34) ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο 
πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
δ) φηη θαηά ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ζεξαπείαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ζηάδην έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθά 
ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κεηαγελέζηεξα.  
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη δελ ηεθκεξηψζεθε θαηά 
ηε δηαδηθαζία έληαμεο ε χπαξμε επηιέμηκνπ ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο. 
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1.25                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΔΜΟ 

ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΑΔ 
ΔΞ-01323 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Η Δπηηξνπή κεηά ηελ εμέηαζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη αθνχ έιαβε γλψζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, δηαπηζηψλεη 
ηελ ηήξεζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμεο θαη δηακφξθσζεο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 
1.26                                        ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠΑΙΘΡΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ι. ΥΑΙΣΟΓΛΟΤ ΔΠΔ 
ΔΞ-01325 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ, κε γλψκνλα φηη  ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηελ πεξηθνπή κε 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαηά ην ελ ιφγσ ζηάδην, δελ ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ πνπ ζέηεη ν 
νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην άξζξν 8. 
 
 
2. ΓΙΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ  
 
 
2.1                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

LAMDA HELLIX ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΞ-01343 
 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο λα δνζνχλ αληίγξαθα ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: 
α) Αληίγξαθν ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 2 αμηνινγεηψλ ηεο πξφηαζεο, β) Αληίγξαθν ηεο 
εηζήγεζεο ηνπ εηζεγεηή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, γ) Απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ 
ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δμσζηξέθεηα-
Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ.  
 
2.2                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (δ.η. INTRACOM IT SERVICES)  
ΔΞ-01151 
 

Σν ζέκα ζα εμεηαζηεί φηαλ θαη εθφζνλ ιάβεη ρψξα ε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην εξψηεκα ηεο επηρείξεζεο. 
 
 

3. ΠΑΡΑΙΣΗΔΙ 
 

 
3.1                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Ν. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ Δ.Π.Δ 
ΔΞ-01496 
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Γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε ηεο επηρείξεζεο γηα απέληαμε ηεο πξφηαζεο κε θσδηθφ ΔΞ-01496 
απφ ην πξφγξακκα ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ-ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ.  
 
3.2                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ- ΑΝΔΜ 

ΦΙΛΙΠΠΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΛΗ 
ΔΞ-00705 
 
Γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε ηεο επηρείξεζεο γηα απέληαμε ηεο πξφηαζεο κε θσδηθφ ΔΞ-00705 
απφ ην πξφγξακκα ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ-ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. 
 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 2/24-2-2012 

 
1. ΔΝΣΑΔΙ 

Δμεηάζηεθαλ νη εηζεγήζεηο γηα έλζηαζε ζην Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 
εηζεγεηηθά, γηα ηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο : 
 
1.1                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΜΚΑΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΔΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-01031 
 
Απνξξίπηεηαη θαηά πιεηνςεθία ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ην ζηάδην 
ηεο πξναμηνιφγεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο 
ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο νξζψο απνξξίθζεθε απφ ηελ γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαζψο δελ πιεξνχληαη 
νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Χο 
πξνο ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε κεηνςεθεί ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πνπ δηαηππψλεη ηελ 
άπνςε ηεο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη: α) ην αξρηθφ δεισζέλ 
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο “κηθξή” δηνξζψζεθε απφ ηνλ ΔΦΓ ζε “πνιχ κηθξή”, β) κε ην 
αίηεκα ζεξαπείαο πξνζθνκίδνληαη επηζηνιέο πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο 
θαη ζην Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ, πξνγελέζηεξεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη νη δηνηθεηηθέο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε 
επηρείξεζε ζην Οπδκπεθηζηάλ φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη γ) ε ρνξήγεζε 
ζπκπιεξσκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμέηαζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο, δελ κεηαβάινπλ ην ραξαθηήξα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο σο πξνο ην επηιέμηκν κέγεζνο 
ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχλ ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο 
αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο φζν θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο (πξνθαηαβνιή, 
νινθιήξσζε). 
 
1.2                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΒΑΝΣΜΠΡΑΝΣ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
ΔΞ – 01100 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη αθελφο δηαπηζηψλεηαη ε 
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο 
νπνίαο ε πξφηαζε έιαβε κε απνδεθηή γηα έληαμε βαζκνινγία (θάησ ηνπ 50) θαη αθεηέξνπ 
ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλεμέηαζεο ησλ θξηηεξίσλ / ππνθξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία 
είλαη απνιχησο αληηθεηκεληθά (πνζνηηθνπνηεκέλα ή ηχπνπ ΝΑΙ/ΟΥΙ), δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
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βαζκνινγία επαλαδηακνξθψλεηαη  γηα ηνλ Α' αμηνινγεηή ζε 45,51 θαη γηα ηνλ Β' αμηνινγεηή 
ζε  50,01. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν βαζκνινγηψλ αλέξρεηαη ζε 47,76 δηαηεξείηαη θάησ απφ 
ηε βάζε θαη δελ είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζην θξηηήξην "Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ 
εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ 
πσιήζεσλ/ δξαζηεξηνηήησλ" ε βαζκνινγία πξνζδηνξίδεηαη ζε 24, αληί ηνπ 16 πνπ έιαβε 
απφ ηνλ Α' αμηνινγεηή, δεδνκέλνπ φηη έρεη πξνζθνκηζζεί ην πηπρίν ηνπ θ. Υαηθάιε θαη αληί 
ηνπ 32 πνπ έιαβε απφ ηνλ Β' αμηνινγεηή, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη πξνζθνκηζζεί 
επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε 
ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 
 
1.3                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

NEA KTHMATIKH A.E. 
ΔΞ-00971 
 
Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζηηο 12/12/2011, 
ελεκεξψζεθε γηα ηελ απνζηνιή ζηνλ ΔΦΓ απφ ηελ επηρείξεζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζηηο 
5/1/2012, ζχκθσλα κε ηα νπνία θαηά ηελ επηρείξεζε ηεθκεξηψλνληαη  έζνδα κέζσ 
ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ απφ επηιέμηκν ΚΑΓ. Η Δπηηξνπή κε γλψκνλα ηελ εμέηαζε ησλ 
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληξέρνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο 
θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ζην πξφγξακκα, δηαπηζηψλεη φηη θαηά ηελ  θαηά ηελ πεξίνδν 
ηεο πξναμηνιφγεζεο δελ ηεθκεξηψζεθε ε ελεξγή επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
γηα ην πξφγξακκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηνπ θνξέα ηεο 
πξφηαζεο. 
 
1.4                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΠΟΦΗ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΜΔΛΔΣΔ - 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 
ΔΞ – 00414 
 
Γίλεηαη δεθηή ε κεξηθή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα ηεζεί εηδηθφο φξνο. Πξαγκαηνπνηείηαη αχμεζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο 
ηεο πξφηαζεο. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή κε γλψκνλα ηελ πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
«Σεθκεξίσζε δαπαλψλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο» φηη  ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
παξακεηξνπνίεζε πιαηθφξκαο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθνχ ψζηε λα παξέρνληαη ππεξεζίεο εμ‟ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (e-learning), θαζψο θαη φηη ε εηαηξεία ζα παξέρεη ηελ 
ηερλνγλσζία θαη ηηο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη νη ηνπηθνί εηαίξνη ζα πξνζθέξνπλ ηελ 
είζνδν ζηηο λέεο αγνξέο, ζεσξεί φηη επηκέξνπο δαπάλεο ζπλάδνπλ κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ 
63.11.13 «Παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο», ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
ηεζεί εηδηθφο φξνο ζηελ πξφηαζε γηα ηελ κε άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζε 
ηειηθνχο ρξήζηεο απφ ηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα νη αθφινπζεο δαπάλεο πνπ νξζά 
θαηαηάζζνληαη ζηηο «Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ» πξνηείλνληαη σο 
επηιέμηκεο κε εχινγν θφζηνο ην κέζν φξν ησλ δχν αμηνινγεηψλ: 
α) δαπάλε „‟Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο θαη χγρξνλεο εμ‟ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ζε 3 
γιψζζεο‟' κε πνζφ 30.000,00€ θαη β) ε δαπάλε  „‟Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
πεξηερνκέλσλ –  15 καζεκάησλ'' κε πνζφ 37.500,00€. Οη δαπάλεο ''πκβνπιεπηηθέο 
Τπεξεζίεο - Μειέηεο'' θαη ''πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο - Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ '' θξίλνληαη σο εχινγεο ζην εγθεθξηκέλν πνζφ. Ο ζπλνιηθφο 
εγθεθξηκέλνο Π/Τ δηακνξθψλεηαη ζε 148.893,50€. Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ θαηάιιειε 
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εθαξκνγή ηνπ Π..Κ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα ηεξεζνχλ ηα φξηα αλά 
θαηεγνξία δαπάλεο ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο. 
 
1.5                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΛΙΜΙΣΙΝΣ ΣΔΛΔΚΟΜ ΔΝΣ ΑΙ ΣΙ ΟΛΟΤΙΟΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ 
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΔ ( δ.η. UNLIMITED 
TELEKOM AND IT SOLUTIONS LTD.) 
ΔΞ – 01317 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Η πεξηθνπή ιφγσ εχινγνπ ηνπ 
θφζηνπο ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο πξφηαζεο, 
γίλεηαη δεθηή δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο απηέο αληηκεησπίδνληαη σο εληαίεο «θαη‟ απνθνπή» 
θαη φρη σο ηηκή κνλάδνο κέηξεζεο «εξγαηνψξεο». 
 
1.6                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΔΔΡΑ ΠΙ ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΔΞ-01108 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξάγξαθνο 8.3 (ζει. 25-26) είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο : 
Παξαγσγή θαη δηαλνκή flyers, Γαπάλε δεκηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ, Παξαγσγή ζρεηηθνχ 
πιηθνχ θαη  ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Χζηφζν, είλαη επηιέμηκα ηα 
αλσηέξσ θφζηε ζηελ θαηεγνξία 4 «δαπάλεο πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο» κφλν φηαλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
θαηαζηήκαηα (in-store promotion) & ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 
γίλεηαη δεθηή κφλν ε δαπάλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ 
πιηθνχ γηα 175.000ηκρ, χςνπο 16.480,00€, πνπ είλαη θαη ε κφλε επηιέμηκε απφ ηελ 
ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή «Melbourne Mailing Pty Ltd». 
 
1.7                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

PATAFRITAS ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΙΑΗ Α.Δ. 
ΔΞ-00903 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη αθελφο δηαπηζηψλεηαη ε 
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο 
νπνίαο ε πξφηαζε έιαβε κε απνδεθηή γηα έληαμε βαζκνινγία (θάησ ηνπ 50) θαη αθεηέξνπ 
ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλεμέηαζεο ησλ θξηηεξίσλ / ππνθξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία 
είλαη απνιχησο αληηθεηκεληθά (πνζνηηθνπνηεκέλα ή ηχπνπ ΝΑΙ/ΟΥΙ), δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
βαζκνινγία ηνπ Β' αμηνινγεηή παξακέλεη ζε 49,29 ελψ ε βαζκνινγία γηα ηνλ  Γ' 
αμηνινγεηή δηακνξθψλεηαη ζε 38,69. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν βαζκνινγηψλ (ησλ 2 
επηθξαηέζηεξσλ αμηνινγήζεσλ) αλέξρεηαη ζε 43,99 θαη δηαηεξείηαη θάησ απφ ηε βάζε θαη 
επνκέλσο ε πξφηαζε δελ είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθαλ 
απνθιίζεηο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζην επηκέξνπο αληηθεηκεληθφ 
θηξηηήξην "Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο εηαηξείαο - Δπάξθεηα 
αλζξσπίλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο" ε βαζκνινγία πξνζδηνξίδεηαη ζε 64 απφ 72 πνπ έιαβε απφ ηνλ Γ' αμηνινγεηή 
δεδνκέλνπ φηη πξνζθνκίζηεθαλ κφλν νη βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο – θαηάξηηζεο ηνπ 
εξγαδφκελνπ θνπ Παλαγφπνπινπ, ελψ δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί νη αληίζηνηρεο απνδείμεηο 
πιεξσκήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε-ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ζεκηλάξηα θαη β) ζην θξηηήξην 
"Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ 

ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΓΧ5



  ει 14 από 14 

εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ" ε βαζκνινγία πξνζδηνξίδεηαη ζε 
16 αληί ηνπ 32 πνπ έιαβε απφ ηνλ Γ' αμηνινγεηή, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ νξγάλσζε θαη 
δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζα αζρνιεζεί ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, θνο 
Γ. Γεκεηξηάδεο, θάηνρνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ν νπνίνο δελ εληάζζεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 
 
1.8                                             ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

Γ.ΒΛΑΥΟ - Δ.ΓΧΓΗ Ο.Δ. 
ΔΞ-01051 
 
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ζεξαπείαο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη αθελφο δηαπηζηψλεηαη ε 
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο 
νπνίαο ε πξφηαζε έιαβε κε απνδεθηή γηα έληαμε βαζκνινγία (θάησ ηνπ 50) θαη αθεηέξνπ 
ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλεμέηαζεο ησλ θξηηεξίσλ/ ππνθξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία 
είλαη απνιχησο αληηθεηκεληθά (πνζνηηθνπνηεκέλα ή ηχπνπ ΝΑΙ/ΟΥΙ), δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
βαζκνινγία ηνπ Α' αμηνινγεηή παξακέλεη ζε 52,85 ελψ ε βαζκνινγία γηα ηνλ  Β' 
αμηνινγεηή παξακέλεη ζε 41,15. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν βαζκνινγηψλ παξακέλεη ζε 
47,007 θαη δηαηεξείηαη θάησ απφ ηε βάζε θαη επνκέλσο ε πξφηαζε δελ είλαη επηιέμηκε γηα 
ρξεκαηνδφηεζε. 
 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ. 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηεινχλ ηα πξαθηηθά 1/ 2-12-2011 & 2 / 24-2-2012, 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα 
ησλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 
 
 
2) Με ηελ παξνχζα Απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο Απνθάζεηο έληαμεο θαη 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δζυηεπική Γιανομή 

- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
- Γεληθφ Γ/ληή ΙΙ Γεληθήο Γ/λζεο 
- ΔΤΓ ΔΠΑΔ 
- Γ/λζε ΜΜΔ 
 
Κοινοποίηζη 

- ΔΦΔΠΑΔ 

Ο Τθςποςπγόρ  Ανάπηςξηρ, 
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, 

Μεηαθοπών και Γικηύυν 

 
 
 
 
 

Αθανάζιορ κοπδάρ 
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