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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
Αζήλα, 29/8/2012 
 
Αξ.Πξση. νηθ. 9755/1785 
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 
ΘΔΜΑ : Απνδνρή πξαθηηθνχ 14/23-7-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 
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 ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012), άξζξν 1. 

4. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012). 

5. Σελ ππ. αξηζκ. 30376/Γ106 721/5-7-2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, 
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Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά» 
(ΦΔΚ 2094/Β/6-7-2012). 

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. Tελ ππ’ αξηζ. 14225/27-3-2008 εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
ηξαηεγηθήο ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο ηνπ ΤΠΟΗΟ, ζρεηηθά κε ηελ 
εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

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

13. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα 
πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 
κε αξηζ. Πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ 
κε α.π. 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 (ΦΔΚ 1019/Β/2009), 
317733/ΔΤ5030/24.06.2009 (ΦΔΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ 2010/Β/2009) θαη 
49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ 2214/Β/2009). 

14. 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 θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

15. Σελ 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 (Αξ. Πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009). 
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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». 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) θαη ηνπ άξζξνπ 
7 ηνπ λ 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α) 

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

19. Σνλ Καλνληζκφ ΔΚ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή 
αγνξά θαη΄εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο (Γεληθφο 
θαλνληζκφο απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία). 

20. Σν ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92 Α) «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». 

21. Σν κε αξ.πξση. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα 
έγθξηζε Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 
ΤΝΘΖΚΔ». 

22. Σελ Τ.Α. κε αξ.πξση. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 γηα ηελ «Δθρψξεζε 
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 
ΤΝΘΖΚΔ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ ζηε Γελ. Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 
Τπ. Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ), (ΦΔΚ 1083/Β/15-7-2010). 

23. Σελ ππ. αξηζκ. 8395/823/15-7-2010 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013» (ΦΔΚ 1184/Β/6-8-2010). 

24. Σελ ππ. αξηζκ. 8396/824/15-7-2010 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα 
"Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».  

25. Σελ ππ. αξηζκ. 11023/1154/30-9-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 
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26. Σελ ππ. αξηζκ. 11088/1164/1-10-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε – 
πκπιήξσζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» (ΦΔΚ 1627/Β/11-10-
2010). 

27. Σελ ππ. αξηζκ. 14348/1399/16-12-2010 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

28. Σελ ππ. αξηζκ. 804/47/25-1-11 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα: «Παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

29. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 8474/705/13-7-2011 Απφθαζε γηα «Απνδνρή 
πξαθηηθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, έληαμε έξγσλ θαη έγθξηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 

30. Σηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ 
δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. 

31. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 14751/3695/21-10-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ «πκπιήξσζε - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 11088/1164/1-
10-2010 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ζέκα ‘Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηνπ 
Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013’», (ΦΔΚ 2464/Β/3-11-2011). 

32. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 
εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 
εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 - 
2015» (ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011). 

33. Σηο εηζεγήζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

37. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 8970/31-7-2012/1677/1-8-2012 ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα πξαθηηθά 
14/23-7-2012. 

Απνθαζίδνπκε 

 

Σελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνχ 14/23-7-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
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Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013», σο αθνινχζσο : 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νν 14/23-7-2012 
 
 
1. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΜΔΧ ΠΚΔ 

1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΚΟΡΖ  ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ  Α.Β.Δ.Δ 

ΔΒ - 01585 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
O ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ αξρηθά 
εγθεθξηκέλνπ, ήηνη 270.400€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 108.160€. 
 
 

1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Γ.ΚΟΤΛΖ & ΗΑ Δ.Δ. 

ΔΒ - 00620 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
 

 

1.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΔΝΣΩΒΑ & ΗΑ Δ.Δ. 

ΔΒ - 02549 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Ο ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 238.642,75€ ζε 
152.427,75€, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 60.971,10€.  

ΑΔΑ: Β4ΓΑΦ-ΞΣΑ



Σελίδα 6 από 16 

 

 

1.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΗ ΑΓΟΡΗΣΑ  ΑΝΓΡΗΑ  Ο.Δ. 

ΔΒ - 02682 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο.  
Ο ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 244.490,00€ ζε 
75.658,16€, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 30.263,16€.  
 
 

1.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΡΩΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΑΘΖΝΩΝ 

ΔΒ - 02143 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο.  

Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ, ήηνη 343.964,38€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 137.585,75€. 
 

 

1.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

SUPERVISOR  ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ  ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

ΔΒ - 01881 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
O ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθσλεηαη απφ 
123.390,68€ ζε 118.985,58€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 49.356,27€ 
ζε 47.594,23€. 
 
πλνιηθά αληηθαζίζηαληαη εγθεθξηκέλεο δαπάλεο 28.630€ κε λέεο δαπάλεο 
24.215,70€. 
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1.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟ 

ΔΒ - 00617 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην χςνο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ, ήηνη  113.430,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 45.372,00€.  
 
 

1.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΗΜΠΔΡ ΑΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ  ΛΤΔΩΝ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΔΒ - 02785 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο.  
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 
147.997,31€ ζε 144.000,00 θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 59.198,92 € 
ζε 57.600,00 €.  
 

 
1.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ENVISION  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ  ΤΣΖΜΑΣΑ  ΔΠΔ 

ΔΒ - 03756 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ  ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν 
αξρηθά εγθεθξηκέλνο, ήηνη 180.100,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
72.040,00€. 
 

 

1.10. 
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ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ  ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ  ΔΣΑΗΡΗΑ  ΔΗΓΩΝ  ΚΤΝΖΓΗΟΤ 

ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ 

ΔΒ - 00431 

Γίλεηαη ελ κέξεη δεθηφ ην αίηεκα ηνπ επελδπηή, ζχκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε 
ηνπ ΔΦΓ. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 
278.850,00€ ζε 250.980,00 θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 111.540,00 € 
ζε 100.392,00 €. 
Γίλνληαη απνδεθηέο νη αληηθαηαζηάζεηο, πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα φξηα ηνπ Οδεγνχ. 
 
Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε αληηθαηάζηαζε, πνπ αιινηψλεη ηνλ αξρηθφ ραξαθηήξα 
ηεο επέλδπζεο θαη επηπιένλ δε ζπλάδεη κε ηνλ ΚΑΓ επέλδπζεο. 
 
 

1.11. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

Δ.ΚΑΗΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΩΝ  ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΤΛΗΚΟΤ 

ΔΒ - 03044 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο νη αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 
647.734,70€ ζε 626.095,58€ θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 194.320,41€ 
ζε 187.828,67€. 
 
εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη απνδεθηή ε δαπάλε ‘Δπέθηαζε εγγχεζεο’ σο κε 
επηιέμηκε. 
 

 

1.12. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΡΗΚΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΔΒ - 01913 

Γίλεηαη δεθηή ε αιιαγή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ. Ζ 
αιιαγή απηή δελ επεξεάδεη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη 
εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο επέλδπζεο θαη λα 
δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο. 
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1.13.     
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΔΣΡΟ ΠΑΠΑΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΔΒ - 03367 

Γίλεηαη δεθηή ε αιιαγή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ. Ζ 
αιιαγή απηή δελ επεξεάδεη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη 
εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο επέλδπζεο θαη λα 
δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο. 

 

 

1.14. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΚΗΡΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ  Α.Β.Δ.Δ. 

ΔΒ - 03224 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΚΗΡΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 
Α.Β.Δ.Δ."", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
Ο ζπλνιηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 
127.190,00€ ζε 58.987,50€ θαη ε αηηνχκελε επηρνξήγεζε απφ 57.235,50€ ζε 
26.544,37€." 
 

 

1.15. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΗΩΑΝΝΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 

ΔΒ - 01674 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΗΩΑΝΝΟΤ ΜΗΥΑΖΛ"", δεδνκέλνπ 
φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο 
επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ 
επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν 
ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 395.209,85€ ζε 
391.582,67€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 177.844,43€ ζε 176.212,20€ ." 
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1.16. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ ΔΔ 

ΔΒ - 00304 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ ΔΔ"", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
Πεξηθφπηεηαη δαπάλε, δηφηη δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ηελ 
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 
ηηκνιφγην θαη prospectus πξννξίδεηαη γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. Άιισζηε ε πεξηθνπή παξφκνηαο δαπάλεο είρε πξνθχςεη θαη 
θαηά ζην ζηάδην ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ίδην ιφγν. 
 
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 136.665,00€ ζε 
110.575,00€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 61.499,25€ ζε 49.758,75€." 
 

 

1.17. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ  ΓΤΝΑΗΚΩΝ  ΑΓΗΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΔΒ - 01853 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ"", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο 
ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ 
παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη 
απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο.      
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 60.515,36€, ν εγθεθξηκέλνο 
πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη 53.315,36€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 
26.657,68€. 

 

 

1.18. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΥΑΛΚΗΓΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟ 

ΔΒ - 01852 
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Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΥΑΛΚΗΓΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟ"", 
δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 49.157,35€ ζε 
35.855,00 € θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 22.120,81€ ζε 16.134,75€. 
 

 

1.19. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

ΔΒ - 02452 

Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο δελ γίλεηαη δεθηφ, δηφηη αιινηψλεηαη 
ν ραξαθηήξαο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
 

 
1.20. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΛΔΩΝΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ & ΗΑ ΟΔ 

ΔΒ - 00833 

Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ  ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη 
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ""ΛΔΩΝΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ & ΗΑ 
Ο.Δ."", δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχλ ηνλ 
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 
ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δελ επέξρεηαη απφθιηζε απφ φξνπο θαη θξηηήξηα ηα 
νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ 213.178,23€ ζε 
177.387,55€, ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο απφ 202.177,19€ ζε 
177.387,55€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε απφ 90.979,74€ ζε 79.824,4€." 
 

 

1.21. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΥΑΝΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ - 01777 

Δγθξίλεηαη ε αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε. Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 
δηακνξθψλεηαη απφ 395.260,68€ ζε 269.094,42€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 
απφ 197.630,34€ ζε 134.547,21€. 
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1.22. 
 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΒ - 02909 

Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δηφηη αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 
αξρηθά εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
 

 

1.23. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΘΔΟΥΑΡΖ ΗΝΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ - 00945 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηή. Ο ζπλνιηθφο 
επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 208.880,00 € ζε 197.609,98 € κε 
ΓΓ 98.804,99 €. 
 

 

1.24. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΒΟΓΑ ΑΛΔΞΗΟ 

ΔΒ - 01925 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε 
ηελ εηζήγεζε ΔΦΓ. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο π/π δηακνξθψλεηαη απφ 
40.470,00 € ζε 37.005,50 € κε ΓΓ 18.502,50 €. 

 

 

1.25. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΖ Ν.ΕΩΓΡΑΦΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ - 00721 

Γελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ιφγσ 
κεγάιεο κείσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιινηψλεηαη ν 
αξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο. 
 

 

1.26. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
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Ν.ΠΡΟΚΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ - 03163 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηή ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ΔΦΓ. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο π/π παξακέλεη 226.577,50 € κε 
ΓΓ 113.288,75 €. 
 

 

1.27. 
ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

PROGNOSIS BIOTECH EPE. 

ΔΒ – 02118 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο σο εηζήγεζε ΔΦΓ. 
Μείσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 224.695,85€ ζε 136.374,78€ 
κε ΓΓ 61.368,65€ δηφηη εμππεξεηεί ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο, 
δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο θαη δελ ππάξρεη 
απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηή αμηνινγήζεθε. 
 
 

1.28. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑNΓΙΑ 

ΜΔΛΣΔΜΗ ΑΡΜΑΣΩΗΔ ΚΑΦΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΔΒ – 02441 

Γίλνληαη δεθηέο σο εηζήγεζε ΔΦΓ νη ηξνπνπνηήζεηο. Μείσζε ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 110.237,00€ ζε 106.737,00€ κε ΓΓ 
37.357,95 € δηφηη εμππεξεηεί ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο, 
δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο θαη δελ ππάξρεη 
απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηή αμηνινγήζεθε. 

 

 

 

2. ΑΠΔΝΣΑΞΔΙ  

2.1 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΤΣΖΜΑΣΑ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ –ΔΒS  EΠΔ 

ΔΒ - 02038 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ. 
 

ΑΔΑ: Β4ΓΑΦ-ΞΣΑ



Σελίδα 14 από 16 

 
2.2 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

OFEALIA  MHXANIKH A.E. 

ΔΒ - 00613 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ 
 
 
2.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΔΠΔ ΔΠΔ 

ΔΒ - 03126 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ.. 
 

 

2.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

Υ.ΜΗΝΑΡΔΣΕΖ & Γ.ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ Ο.Δ. 

ΔΒ - 03271 

 
Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα απέληαμεο ηεο 
επηρείξεζεο απφ ην Πξφγξακκα. 
 
 

2.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΛΗΚΩΝ ΔΠΔ 

ΔΒ - 00563 

Γίλεηαη απνδεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ θαη ην έξγν απεληάζζεηαη απφ ην 
Πξφγξακκα, θαζψο δηαπηζηψζεθε έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (έθδνζε 
παξαζηαηηθνχ εγθεθξηκέλεο δαπάλεο) πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαη ζχκθσλα κε ηε ζειίδα 34 ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ην ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη κε επηιέμηκν γηα 
ρξεκαηνδφηεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ε ελ ιφγσ δαπάλε θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη κε επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε. 
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3. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΚΣΟ ΠΚΔ. 

3.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΗΜΠΔΡ ΑΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ  ΛΤΔΩΝ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΔΒ - 02785 

Γίλεηαη δεθηή ε αιιαγή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ. Ζ αιιαγή απηή 
δελ επεξεάδεη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη εμαθνινπζνχλ λα 
εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο επέλδπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο 
ραξαθηήξαο ηεο. 

 

 
 
 
4. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

4.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΚΔΠΑ –ΑΝΔΜ 

ΑΦΟΗ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΣΔΡΝΔΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ - 01552 

Γίλεηαη δεθηή ε έλζηαζε ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ εμέηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
αηηήκαηνο ειέγρνπ νινθιήξσζεο ηεο επηρείξεζεο ΑΦΟΙ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 
ΣΔΡΝΔΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. θαζψο θαη κεηά απφ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ επελδπηή. πγθεθξηκέλα νη 4 Καηαζέζεηο 
κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζώπνπ ηεο πξνκεζεύηξηαο 
εηαηξείαο ζηελ Διιάδα θξίλνληαη σο επηιέμηκνη ηξφπνη πιεξσκήο δηφηη 
πξνζθνκίζηεθαλ: 
Α) βεβαίσζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο κε εκεξνκελία 20-12-2011, πξηλ ηελ 
θαηαβνιή ησλ πιεξσκώλ ζηνλ αληηπξόζσπν, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν 
αληηπξφζσπνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα νινθιεξώζεη ην ζπκβόιαην γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηεο δαπάλεο. 
β) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε εκεξνκελία 13-09-2011 (φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 
ηηκνιφγην αγνξάο) κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνκεζεπηή-θαηαζθεπαζηή, ζην 
νπνίν αλαθέξεηαη ν ηξφπνο εμφθιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ηφζν ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή φζν θαη ζηνλ αληηπξφζσπν. 
Γ) ζχκβαζε εκπνξηθήο αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή-θαηαζθεπαζηή θαη 
ηνπ αληηπξνζψπνπ ε νπνία είρε ζπλαθζεί ζηηο 07/10/1988 θαη αλαθέξεη ηνπο φξνπο 
ζπλεξγαζίαο ηνπο. 
Γ) Απφδεημε είζπξαμεο κε εκεξνκελία 20-02-2012 απφ ηνλ αληηπξφζσπν γηα ηελ 
εμφθιεζε ηεο δαπάλεο. 
Δ) Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή-θαηαζθεπαζηή φηη έρεη παξαιάβεη ην πνζφ γηα ηελ 
εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο. 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη ηξφπνη εμφθιεζεο ηεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκνη θαη 
ηεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 3.8 ηεο Απφθαζεο Έληαμεο κε αξ.πξση. 
9925/1689. 
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5. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

5.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΑΝΣΑΡ ΜΠΔΣΟΝ ΔΠΔ 

ΔΒ - 01963 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηνπ ΔΦΓ, γηα ηελ απνδνρή ηνπ ελδηάκεζνπ αηηήκαηνο 
επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ γηα πνζνζηφ 
πινπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 49,40%, δειαδή κηθξφηεξν 
ηνπ 50% πνπ πξνβιέπεη ν νδεγφο. 
Αληίζηνηρα γίλεηαη απνδνρή, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πινπνίεζεο ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ελδηάκεζεο 
πηζηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο αλάινγεο πξνβιεπφκελεο θαηαβνιήο 
δεκφζηαο δαπάλεο απφ ηνλ ΔΦΓ ζηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν. 
Σν πνζνζηφ πινπνίεζεο νπζηαζηηθά είλαη 50% θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
αδηαηξεηφηεηα ησλ δχν δαπαλψλ πνπ απνκέλνπλ, δηαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ. 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηειεί ην πξαθηηθφ 14/23-7-2012, ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 
 
 
    

Ο Τθππνπξγόο  Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

 

 

 

 

Αζαλάζηνο θνξδάο 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
- Γεληθφ Γ/ληή ΗΗ Γεληθήο Γ/λζεο 
- ΔΤΓ ΔΠΑΔ 
- Γ/λζε ΜΜΔ 
 
Κνηλνπνίεζε 
- ΔΦΔΠΑΔ 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΓΑΦ-ΞΣΑ


