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ΑΠΟΦΑΗ
ΘΔΜΑ: Απνδνρή πξαθηηθνχ 5/29-11-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο " ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ " ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ,
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ
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.δ. 396/1989 (ΦΔΚ
172/Α716.6.1989) θαη π.δ. 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
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012).

Τπνπξγψλ,

Αλαπιεξσηψλ

Τπνπξγψλ

θαη

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».
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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 ΠΓ 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 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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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 «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ –
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 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 ππ΄αξηζ. 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 «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 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 ππ. 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 20072013», φπσο ηζρχεη.
23.Σελ κε αξ. 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
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
24.Σελ κε αξ. πξση. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΔΚ 2088/Β/21.9.2011) «Σξνπνπνίεζε
θαηά ηε Γεκφζηα Γαπάλε απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
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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 λ. 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 ππ΄ αξηζκ 15705/3834/10-11-2011 (ΦΔΚ 401/ΤΟΓΓ/10-11-2011) απφθαζε
πεξί ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΠΑΔ
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξψζεθε κε ηελ κε ΑΠ νηθ.
6714/952/18-6-2012 απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο (ΦΔΚ 300/ΤΟΓΓ/20-6-2012).
27.Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 12505/2807/7-9-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα «Απνδνρή πξαθηηθψλ Ν.
3/23-8-2011, Ν. 4/24-8-2011, Ν. 5/25-8-2011, Ν. 6/26-8-2011 θαη Ν. 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. 14401/2524/11-12-2012 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ
Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 20072013», κε ην νπνίν ππνβάιιεηαη ην
πξαθηηθφ Νν5/29-11-2012.
31.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ

Αποθαζίζοςμε
Σελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνχ 5/29-11-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο " ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ" ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ
ΔΠΑ 2007-2013», σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 5 /29-11-2012
1. ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ / ΜΔΓΔΘΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
Σ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΑΒΔΔ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΓΩΝ

ελ 4 από 10

ΑΔΑ: Β4ΜΕΦ-ΚΝΟ

ΕΞ-00465
Αλαβάιιεηαη γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαζψο δελ πξνζθνκίζζεθαλ φια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.

2. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΜΔΧ ΠΚΔ
2.1
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΥΔΙΑΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΞ-00312
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο Π/Τ απφ 131.000,00€ ζε 92.900,00 € θαη ε δεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ 58.950,00€ ζε 41.805,00 €.
2.2
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ZEINCRO ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΣΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ
ΣΟΜΔΙ ΤΓΔΙΑ
ΔΞ-00228
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο Π/Τ δηακνξθψλεηαη απφ 196.537,00€ ζε 109.407,47 €, ν
επηρνξεγνχκελνο π/π απφ 126.689,68€ ζε 79.393,96 € θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
απφ 57.010,36€ ζε 35.727,28 €.
2.3

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ

ΑΛΔΞΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΔΞ-01385
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
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επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζε 37.984,00€ κε δεκφζηα
επηρνξήγεζε 18.992,00€.
2.4

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.
ΔΞ - 00529
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 227.229,80€ ζε
125.433,93€, ν
επηρνξεγνχκελνο π/π απφ 227.229,80€ ζε 39.821,20 € θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
απφ 102.253,41€ ζε 17.919,54 €.
2.5
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΔ
ΔΞ - 00640
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
θαη εμσζηξεθή ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθφο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 210.000,00 € ζε 221.598,00 θαη ν
επηρνξεγνχκελνο
απφ 210.000,00 € ζε 199.890,00 €. Η δεκφζηα δαπάλε
δηακνξθψλεηαη απφ 94.500,00 € ζε 89.950,50 €.
2.6

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
IMC ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Δ.
ΔΞ - 01508
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
θαη εμσζηξεθή ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
O ζπλνιηθφο Π/Τ δηακνξθψζεθε απφ 100.000,00€ ζε 107.596,81€, ελψ ν
επηρνξεγνχκελνο Π/Τ δηακνξθψζεθε απφ 100.000,00€ ζε 89.898,43€ θαη ε ΓΓ απφ
45.000,00€ ζε 40.454,29 €.
2.7

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
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ΙΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΡΗΝΗ ΣΔΣΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΞ - 01034
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 80.200,00€ ζε 53.430,00€, ν
επηρνξεγνχκελνο π/π απφ 76.800,00€ ζε 30.000,00€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
απφ 34.560,00€ ζε 13.500,00€.
2.8

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ENERGY FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΔΞ - 00263
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα
νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 67.167,00€ ζε 54.593,99€, ν
επηρνξεγνχκελνο π/π απφ 67.167,00€ ζε 54.593,99€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
απφ 30.225,15€ ζε 24.567,30€.
2.9

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΓΙΔΘΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΞ - 00256
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ΦΟΑ θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ο εγθεθξηκέλνο θαη επηρνξεγνχκελνο Π/Τ παξακέλεη ζηα 65.000,00€ θαη ε Γεκφζηα
Γαπάλε παξακέλεη ζηα 29.250,00€.

2.10

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΔΒΔ
ΔΞ - 00269
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη ηξνπνπνηήζεηο
θξίλνληαη εχινγεο θαη δελ αιινηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη
νη πηζηνπνηήζεηο ζα αθνξνχλ «εμεηδηθεπκέλα ή ηνπηθά πξφηππα κε ζθνπφ ην δηθαίσκα
εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο» (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 8.2 ηνπ Οδεγνχ).

ελ 7 από 10

ΑΔΑ: Β4ΜΕΦ-ΚΝΟ

Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 81.000,00 € ζε 41.015,00 €. Ο
επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 81.000€ ζε 41.015,00€ θαη ε δεκφζηα
επηρνξήγεζε απφ 18.900,00 € ζε 18.456,75 €.
2.11

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ

IASIS TECHNOLOGIES EΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.
ΕΞ-01441
Γίλεηαη δεθηφ ζχκθσλα κε ηελ απάληεζε ηεο ΔΤΓ-ΔΠΑΔ ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ
ππνβιήζεθε,
ην αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα αιιαγή ηεο έδξαο θαη ηνπ ηφπνπ
εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο απφ Λεσθ. Κεθηζίαο 76 ζηελ Αζήλα ζηνλ Γήκν
Ωξαηνθάζηξνπ ζηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο, κε δεδνκέλν φηη δελ αιινηψλνληαη κε ηελ
αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο Αμηνιφγεζεο θαη Έληαμεο ηνπ
ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Δπίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο ζα γίλεη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία) θαζψο δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη
πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο θαη επάξθεηαο πφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ απάληεζε ηεο ΔΤΓΔΠΑΔ.
εκεηψλεηαη φηη ε ΜΟΓ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή θαη
ζην ΠΚΔ
2.12

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ / ΑΝΔΜ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΞ - 00784
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο
Ο εγθεθξηκέλνο θαη ν επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλνληαη απφ
89.298,60€ ζηα 55.330,00€ θαη ε αηηνχκελε επηρνξήγεζε απφ 40.184,37€ ζηα
24.898,50€.
2.13
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΦΙΑΛΩΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΤΡΩΣΗ
ΔΞ - 01354
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
αμηνιφγεζεο.
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Ο πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 222.905,00€ ζηα 202.150,90€, ν
Δπηρνξεγνχκελνο Πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 222.905,00€ ζηα 202.150,90€,
θαη ε Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε απφ 100.307,25€ ζηα 90.967,91€.
2.14

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ
COFFEE - LAND ΜΟΝ. ΔΠΔ - ΚΟΦΙΛΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ
ΔΤΘΤΝΗ
ΔΞ - 00538
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ σο
εηζήγεζε ΔΦΓ δεδνκέλνπ φηη δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο, πνπ είλαη ίζνο κε ηνλ επηρνξεγνχκελν,
δηακνξθψλεηαη απφ 187.165,00€ ζε 183.821,99€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ
93.582,50€ ζε 91.911,00€.
2.15

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ
Ν. ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΟΙ Ο.Δ.
ΔΞ - 00838
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξνκεζεπηψλ ζε θνηλέο
ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (θσδηθφο ζπλεξγαζίαο 00057) δεδνκέλνπ φηη νη
αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια
ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο.
Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο πνπ είλαη ίδηνο κε ηνλ
επηρνξεγνχκελν αλέξρεηαη ζηα 238.690,00€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα
119.345,00€
2.16
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ
ΦΤΣΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Δ.
ΔΞ - 00958
Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξνκεζεπηψλ ζε θνηλέο
ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (θσδηθφο ζπλεξγαζίαο 00057) δεδνκέλνπ φηη νη
αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια
ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο
Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο πνπ είλαη ίδηνο κε ηνλ
επηρνξεγνχκελν αλέξρεηαη ζηα 206.510,00€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα
103.255,00€.
Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ.
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηειεί ην πξαθηηθφ 5/29-11-2012 ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
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Δπηρεηξήζεσλ"
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.

Αληαγσληζηηθφηεηα

Ο Τθςποςπγόρ Ανάπηςξηρ,
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών,
Μεηαθοπών και Γικηύυν

Αθανάζιορ κοπδάρ
Δζυηεπική Γιανομή
- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
- Γεληθφ Γ/ληή ΙΙ Γεληθήο Γ/λζεο
- ΔΤΓ ΔΠΑΔ
- Γ/λζε ΜΜΔ
Κοινοποίηζη
- ΔΦΔΠΑΔ
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