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ΑΠΟΦΑΗ 

 
 
ΘΔΜΑ : Απνδνρή Πξαθηηθνχ Α/1/08-04-2011 ηεο Α΄ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 
 

Έτοληας σπόυε: 

 

1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" (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. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α') "Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ……» 

4. Σν Π.Γ. 89/10 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 154/Α). 

5. Σελ ππ. αξηζκ. 271/30-9-10 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1595/Β), 
«Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε». 

6. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 221/Α/2009), άξζξν 1, παξάγξαθνο 3. 

7. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΠ/Φ6.12/νηθ. 16745/2-12-09 Κνηλή Απφθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο  Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο  ζρεηηθά κε «Γηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αιέμαλδξνπ 
Φνχξια ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 512/ Τ.Ο.Γ.Γ./7-12-09). 

8. Σελ Αξηζκ.Φ2/1386/22/9-2-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα «Μεηαβίβαζε 
δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο εγγξάθσλ „Με εληνιή Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ‟ 
ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ θαη 
Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 
335/Β/2-3-2011). 

9. 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). 

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

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

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

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

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

15. 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). 

16. 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). 

17. 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. 

18. 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). 

19. 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». 

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

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

22. 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). 

23. Σν ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92 Α) «Όξνη 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». 

24. Σν κε αξ.πξση. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα 
έγθξηζε Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ 
ΤΝΘΗΚΔ». 

25. Σελ Τ.Α. κε αξ.πξση. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 γηα ηελ «Δθρψξεζε 
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ 
ΤΝΘΗΚΔ» 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). 

26. 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). 

27. 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».  

28. 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». 

29. 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). 

30. 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». 

31. 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». 

32. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 1785/135/17-2-2011 Απφθαζε γηα «πγθξφηεζε 
Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» (ΦΔΚ 85/ΤΟΓΓ/5-4-
2011). 

33. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 832/ΜΔΣΑΠ.Ν./119/9-2-2011 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ-
ΔΠΑΔ γηα ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ζηηο Δπηηξνπέο 
Αμηνιφγεζεο γηα ην πξφγξακκα «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο». 

34. Σν Πξαθηηθφ Α/1/08-04-2011 ηεο Α΄ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013. 



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

 

 

Αποθαζίδοσκε 

 

 

   Γίλεηαη δεθηφ ην Πξαθηηθφ Α/1/08-04-2011 ηεο Α΄ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013, σο εμήο : 
 
1. ΚΛΗΡΧΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 
Παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία βάζεη ηεο νπνίαο θαζνξίζζεθε ν απαηηνχκελνο 
αξηζκφο αμηνινγεηψλ αλά εηαίξν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. 
 
Α) Αξηζκφο Αμηνινγεηψλ 
 
Γεδνκέλνπ φηη νη Αμηνινγήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηηο έδξεο ησλ εηαίξσλ 
θαζνξίζζεθε ν απαηηνχκελνο αξηζκφο Αμηνινγεηψλ ζχκθσλα κε : 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ 

 ηνλ ειάρηζην/κέγηζην αξηζκφ πξαγκαηνπνίεζεο Αμηνινγήζεσλ αλά 
εκέξα θαη αλά Αμηνινγεηή 

 ηελ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 
 
Β) Κξηηήξηα Δπηινγήο  
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο ξήηξεο :  
 

 Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ πξνηάζεηο δελ 
ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε εθείλα πνπ ζα θιεζνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ 
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. 

 Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ πξνηάζεηο δελ 
ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε εθείλα πνπ ζα θιεζνχλ λα γλσκνδνηήζνπλ 
επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηνπο θαζψο θαη σο πξνο 
ηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπο. 

 Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ πξνηάζεηο δελ 
ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο 

 
πξνθχπηνπλ ηα εμήο : 
 
1. Απνθιείνληαη απφ ηελ επηινγή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ 

εληαρζεί ζην Μεηξψν ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαη ζπλερίδνπλ λα ηεξνχλ 
ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο Δηαίξνπο ηνπ (ηειέρε θαη 
πλεξγάηεο).  Βιέπε ζπλεκκέλν πίλαθα 1 - ηειέρε ΔΦΔΠΑΔ πνπ 
απνθιείνληαη. 



2. Απνθιείνληαη απφ ηελ επηινγή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα κεηέρνπλ 
ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

3. Απνθιείνληαη θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξψν 
θαη ηα νπνία :  
α) ζπλδένληαη κε ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν κε ηελ κνξθή ζπλεξγαζίαο 
(ζηέιερνο δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ζχκβνπινο-ζπληάθηεο πξφηαζεο 
(ζεκείσζε: ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ  
θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο, ν ΔΦΔΠΑΔ ειέγρεη 
εάλ ηαπηίδεηαη κε κέιε ηνπ κεηξψνπ). Βιέπε ζπλεκκέλν πίλαθα 2 – 
Αμηνινγεηέο πνπ ηαπηίδνληαη κε ζπληάθηεο πξφηαζεο 
β) έρνπλ δειψζεη σο θνξέα απαζρφιεζεο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν ε 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο).  

 
χκθσλα κε φια ηα αλσηέξσ θαζψο θαη ηνλ δηαζέζηκν αξηζκφ Αμηνινγεηψλ 
αλά εηαίξν θαζνξίζζεθε ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ 
εθαξκφζζεθε. 
 
Σα θξηηήξηα επηινγήο, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο αμηνινγεηψλ θαη ν αξηζκφο 
θξηηεξίσλ αλά εηαίξν παξνπζηάδεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα 3 – Πιήζνο 
αμηνινγεηψλ αλά εηαίξν βάζε θξηηεξίσλ. 
 
ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ειεθηξνληθή θιήξσζε κε ηελ αλσηέξσ 
αλαθεξζείζα κεζνδνινγία, κε αιγφξηζκν “Random” παξνπζία ησλ κειψλ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλά εηαίξν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ζπλεκκέλν πίλαθα 4 – Πίλαθαο ηειηθήο θιήξσζεο αλά εηαίξν. 
 
 
2. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ  
 
Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θ. Βαζίιεηνο Γθνπληέιαο παξνπζίαζε ζηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 
Πξναμηνιφγεζεο ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 
πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. 
Αθνινχζεζε εθηελήο δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 
θαη ηειηθά ιήθζεζαλ νη αθφινπζεο απνθάζεηο: 
 
1) Παράηαζε τρόλοσ σποβοιής απαηηούκελφλ ζσκπιερφκαηηθώλ 

δηθαηοιογεηηθώλ κέτρη ηε 31/3/2011 
 
Λφγσ δηάθνξσλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη επίζεο ιφγσ ηνπ φηη δελ 
δεκηνπξγείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο γίλνληαη 
απνδεθηά ηα απαηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηνπο επελδπηέο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ απφ ηνλ Οδεγφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο νξηδνκέλνπ επηαεκέξνπ, αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηελ 
31/3/2011, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θπζηθφο θάθεινο κεηά ηελ εμέηαζή 
ηνπο ζα ζεσξείηαη πιήξεο. 



 
2) Μέγεζος Δπητείρεζες 
 

 Γηα πεξηπηψζεηο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ φπνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε δηαθνξά ζην δεισζέλ κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ “ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ” ζε “ΜΙΚΡΗ” θαη 
αληηζηξφθσο, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ζην 
επφκελν ζηάδην, θαζψο ε αλσηέξσ δηαθνξά νπδεκία επίπησζε 
επηθέξεη :  
η) ζην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 
ii) ζην φξην πξνυπνινγηζκνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ηηη) ζηε βαζκνινγία θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

 Γηα πεξηπηψζεηο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ φπνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε δηαθνξά ζην δεισζέλ κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ “ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ” ή “ΜΙΚΡΗ” ζε 
“ΜΔΑΙΑ” θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ απαηηείηαη ν ΔΦΔΠΑΔ ελεκεξψλεη 
ειεθηξνληθά (κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ηελ  ελδηαθεξφκελε εηαηξεία 
ε νπνία ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, νπνηαδήπνηε 
έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο, κε ζπλέπεηα ηε 
κε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

 
 
 
 
3) Καηεγορία Δπητείρεζες 

 

 Γηα πεξηπηψζεηο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ φπνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε δηαθνξά ζηε δεισζείζα θαηεγνξία θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ “ΝΔΑ” ζε “ΤΠΟ ΤΣΑΗ” θαη αληηζηξφθσο, 
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην επφκελν ζηάδην, 
θαζψο ε αλσηέξσ δηαθνξά νπδεκία επίπησζε επηθέξεη :  
η) ζην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο  
ii) ζην φξην πξνυπνινγηζκνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ηηη) ζηε βαζκνινγία θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

 Γηα πεξηπηψζεηο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ φπνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε δηαθνξά ζηε δεισζείζα θαηεγνξία θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ “ΝΔΑ” ή “ΤΠΟ ΤΣΑΗ” ζε “ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ” θαη 
αληηζηξφθσο, ν ΔΦΔΠΑΔ ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά (κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν) ηελ  ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ε νπνία ππνρξενχηαη λα 
αληαπνθξηζεί εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, νπνηαδήπνηε έιιεηςε 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, 
ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο, κε ζπλέπεηα ηε κε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 



 
4) Βεβαίφζε Υρήζες Γής 
 

 Η βεβαίσζε Υξήζεο γεο δελ απνηειεί απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ γηα 
ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο έδξαο γηα ηηο “ΝΔΔ” θαη ηηο “ΤΠΟ ΤΣΑΗ” 
Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ ηφπν εγθαηάζηαζεο επέλδπζεο ζε 
ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο ΒΔΠΔ φπνπ ζχκθσλα κε ην λφκν δελ 
απαηηείηαη νχηε ΠΠΔΑ νχηε άδεηα εγθαηάζηαζεο. 

 Γηα πεξηπηψζεηο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ φπνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξνζθνκίζηεθε ε Βεβαίσζε Υξήζεο Γεο, δχλαηαη 
λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην επφκελν ζηάδην. 
Οη επελδπηέο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηε Βεβαίσζε Υξήζεο 
Γεο κέρξη ηελ απφθαζε έληαμεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15/7/2011. 

 
 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο απνηειεί, ην Πξαθηηθφ Α/1/08-04-2011 κε 
ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο 1 (ζει. 2), 2 (ζει. 1), 3 (ζει. 2), θαη 4 (ζει. 25), 
ηεο Α΄ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 
    
 
 

Ο Αλαπιερφηής Τποσργός  
Οηθολοκίας, Αληαγφληζηηθόηεηας 

θαη Νασηηιίας 
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