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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 
ΘΔΜΑ : Απνδνρή πξαθηηθνχ 15/13-9-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

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 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). 

ΑΔΑ: Β4ΣΙΦ-4Β5



Σελίδα 3 από 17 

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». 

ΑΔΑ: Β4ΣΙΦ-4Β5



Σελίδα 4 από 17 

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. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 4891/583/4-5-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
«Σξνπνπνίεζε 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’, φπσο ηζρχεη», (ΦΔΚ 1607/Β/10-5-
2012). 

33. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 4897/596/4-5-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
«Αλαζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο 
Νέεο πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», (ΦΔΚ 1607/Β/10-5-2012). 

34. 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). 

35. Σηο εηζεγήζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

36. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 10410/1865/14-9-2012 έγγξαθν 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 15/13-9-2012. 

Αποθαζίζοςμε 

 

Σελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνχ 15/13-9-2012 ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ), ηνπ ΔΠΑ 
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2007-2013», σο αθνινχζσο , κε ηελ πξνζζήθε φηη ε αλαθεξφκελε  ζην 
ππ.αξ.7 νξηδφληην ζέκα ηνπ Πξαθηηθνχ  δπλαηφηεηα αχμεζεο  ηεο ηδίαο 
ζπκκεηνρήο  ζα εμεηάδεηαη  ζην εμήο  απφ ηνλ ΔΦΓ κε ηελ πξνυπφζεζε  φηη ε 
ελ ιφγσ αχμεζε δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ Π/Τ. 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νο 15/13-9-2012 
 
 
1. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΜΔΧ ΠΚΔ 

 

1.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Θ. ΒΡΟΥΗΓΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΜΝΖΜΔΗΟΤ 

ΔΒ - 00444 

"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 326.475,00€ κε δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε 130.950,00€. 
 
 

1.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΟΤΡΟΤΒΑΚΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΔΒ - 02982 

"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.  ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 
δηακνξθψλεηαη απφ 61.368,75€ ζε 40.681,25 € θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
απφ 30.684,38 € ζε 20.340,63 €. 
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο νη δαπάλεο αμίαο 1.250€ σο κε επηιέμηκεο.". 
 

 

1.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΔΝΟΤΝΟ ΔΠΔ 

ΔΒ - 03439 
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1 

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 326.475,00€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

130.950,00€. 

Γελ γίλνληαη απνδεθηέο νη δαπάλεο αμίαο 378€ θαη αμίαο 340€ σο κε 

επηιέμηκεο. ". 

 

2 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα παξάηαζεο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
εηζήγεζε ΔΦΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίθιεζε αλσηέξαο βίαο ηνπ 
ζεκεξηλνχ κεηφρνπ, γηα ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ Νηθ. Μελνχλνπ ζηηο 
30/4/2012.  
 

 

1.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΑΝΛΔΒ ΚΑΛΛΗΜΠΡΔ ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΦΗΛ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΔΒ - 02587 

Λφγσ αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ 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 ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη ζε 68.858,57€ απφ 80.824,89€. Ο ηειηθφο 

επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 68.858,57€ ζε 64.421,99€, 

κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 25.768,80€. 

Γαπάλεο αμίαο 2.800,00€ θαη αμίαο 3.600,00€ δελ γίλνληαη απνδεθηέο ιφγσ 

επηιεμηκφηεηαο:  

 

 
1.5. 
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ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

PANEL PRESS – ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ - 00492 

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 ζε 
398.050,00€, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 159.220,00 €.  
 

 

1.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΦΑΡΑΝΣ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΩΝ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

ΔΒ - 02215 

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 κεηψλεηαη απφ 
195.644,55 ζε 180.408,60€, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 72.163,44 €.  
 

 
1.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΟΤΡΑΝΗΑ 

ΔΒ - 01441 

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 κεηψλεηαη απφ 
116.300,00€ ζε 112.750,00€, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε 45.100,00 €.  
 

 

1.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΜ – ΣΑΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ – 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΘΔΑΜΑΣΟ 
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ΔΒ - 01951 

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 ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 62.836,07€ ζε 
62.153,72€. Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο κεηψλεηαη απφ 
62.507,59€ ζε 61.229,65€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 24.491,86€. 
Πξφθεηηαη γηα αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο. 
Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε δαπάλε αμίαο 360,00€ ιφγσ επηιεμηκφηεηαο 
(αλαιψζηκα) ". 
 

 
1.9. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΛΔΗΘΡΟΠΟΗΗΑ DOMUS ΑΔΒΔ 

ΔΒ - 01804 

Ζ εηαηξεία πξνζαξκφδεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 
απφ πιεπξάο πξντφλησλ, ρσξίο φκσο λα αιινηψλεηαη νπζησδψο ν αξρηθφο 
ραξαθηήξαο ηνπ. 
"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. πλνιηθά αληηθαζίζηαληηα δαπάλεο χςνπο 
668.655,15€ κε λέεο δαπάλεο χςνπο 677.391,00€. 
Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζηα 796.481,53 θαη ε 
δεκφζηα δαπάλε απφ 238.944,46.  
 
Ζ δαπάλε αμίαο 12.200,00 δελ είλαη επηιέμηκε. ". 
 

 

1.10. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΔΒ - 01013 

Γε γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο δηφηη αιινηψλεηαη ν 
αξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο, ν νπνίνο ήηαλ βαζηζκέλνο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πιεφλ δελ επηζπκεί λα 
πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε. 
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1.11. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΉ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ - 01090 

"Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε 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 ζηα 
395.547,50€ θαη ε δεκφζηα δαπάλε ζηα 158.219,00€. 
 
 

 

1.12. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΔΣΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Α.Δ. 

ΔΒ – 01632 

"Γίλεηαη δεθηφ σο εηζήγεζε 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 ζηα 286.550,00 θαη ε 
δεκφζηα δαπάλε ζηα 114.620,00. 
 

 

1.13. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΑΛΑΜΖΓΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ PAL 

ΔΒ – 00488 

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.  
 
Oη αιιαγέο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, εθεμήο γηα θάζε ζρεηηθφ αίηεκα 
ζεσξείηαη φηη είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη δελ ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή. 
 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΣΙΦ-4Β5



Σελίδα 10 από 17 

 

2. ΑΠΔΝΣΑΞΔΗ  

 

2.1 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΑΝΑΓΔΑ Π. – ΥΡΖΣΟΤ Γ. Ο.Δ. (ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) 

ΔΒ - 01257 

 
Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο, σο εηζήγεζε ΔΦΓ. 
 
 
2.2 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

SOLAR PRODUCTION Α.Δ. 

ΔΒ - 01278 

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

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΑΝΔΛΛΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ (ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) 

ΔΒ - 01970 

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

2.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΑΔΓΔΠ 

ΚΟΡΓΑ ΘΔΟΓΩΡΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ (ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) 

ΔΒ - 02495 

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

2.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

Δ. ΠΔΛΔΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ – 02298 

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

2.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 
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ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ δ.η. ΒΗΔΡΔΞ Α.Β.Δ. 

ΔΒ - 03602 

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

 

 

 

 

2.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ 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 θαη ε επηρείξεζε 

λα επηζηξέςεη ηελ πξνθαηαβνιή ησλ 76.379,99€, πξνζαπμεκέλε θαηά ην 

πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ θαηαβνιή. 

 

 

 

 

3. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΟ ΠΚΔ. 

 
3.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΔΣΡΟ Δ ΚΑΗΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

ΔΒ-03044 

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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3.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ - ΔΛΑΝΔΣ 

HYPERTECH (ΥΑΗΠΔΡΣΔΚ) ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΔΒ-00430 

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. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

4.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 

ΔΒ-03294 

 

Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 
πξνυπνινγηζκφ 399.020,85 θαη δεκφζηα δαπάλε 159.608,34.  
 

4.2. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΜΑΝΣΕΗΚΟΤ ΔΒΑΣΗΑΝΖ 

ΔΒ-03700 

 

Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 
πξνυπνινγηζκφ 399.020,85 θαη δεκφζηα δαπάλε 159.608,34.  

 

4.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΟΝΑΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΔΒ-03701 
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Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 
πξνυπνινγηζκφ 394.552,00 θαη δεκφζηα δαπάλε 157.820,80.  

 

4.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΑΣΔΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΔΒ-03733 

 

Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 
πξνυπνινγηζκφ 394.552,00 θαη δεκφζηα δαπάλε 157.820,80.  

 

4.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

ΔΒ-03734 

 

Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 

πξνυπνινγηζκφ 394.552,00 θαη δεκφζηα δαπάλε 157.820,80.  

 

4.6. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΓΗΩΡΓΟ 

ΔΒ-03735 

 

Δγθξίλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο κε επηρνξεγνχκελν 

πξνυπνινγηζκφ 394.552,00 θαη δεκφζηα δαπάλε 157.820,80.  

 

4.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΔΒ-01306 

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 
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δηακνξθψλεηαη απφ 380.499,79€ ζε 377.618,84€ θαη ε δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε απφ 152.199,92€ ζε πνζφ 151.047,14€. 
 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ε αηηνχκελε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
δαπάλεο απφ 700€ ζε 1.000€ θαη δαπάλεο απφ 150€ ζε 300€, νη νπνίεο 
επαλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηνπο χςνο. 
 

Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη απνδεθηή ε δαπάλε αμίαο 1.600€ σο κε επηιέμηκε. 
 

4.8. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΔΒ-03129 

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 
383.528,08€ ζε 383.524,32€ θαη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δηακνξθψλεηαη ζε 
153.409,73€.  

 

 

 

 

5. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

5.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΚΑΡΑΦΩΣΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

ΔΒ-00338 

Γίλεηαη δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ γηα αλαινγηθή πεξηθνπή ησλ πνζψλ πνπ 
πξνηείλνληαη γηα θάζε δαπάλε, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ην νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΚΔ, ρσξίο λα  επεξεάδεηαη ην 
χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
Ζ αμία ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε δαπαλψλ αλέξρεηαη ζε 371.764,00€ θαη αληηζηνηρεί 
ζε 93% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (398.985,20€), θαη ε ζπλνιηθή ηηκή  ησλ 
λέσλ δαπαλψλ είλαη 371.764,00€ επίζεο. 

Ο ηειηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 398.985,20 € 

κε δεκφζηα δαπάλε 159.594,08 €. 
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6. ΟΡΘΔ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ 

 
6.1. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΤΓΔΡΖ ΚΑΗ ΗΑ O.E. 

ΔΒ-03272 

 

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 εγθεθξηκέλνπ, ήηνη 

189.800€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 75.920,00€. 

 
6.2. 

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 623.545,62 € θαη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 194.320,41€ 
ζε 187.063,69 €. 
Γελ γίλεηαη απνδεθηή δαπάλε σο κε επηιέμηκε. 
 
 
6.3. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

ΣΔΠΔ ΔΠΔ - ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΔΒ-00613 

Γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα απέληαμεο ηεο επηρείξεζεο σο εηζήγεζε ΔΦΓ. 
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6.4. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

LOGIKA ΑΠΟΘΖΚΔΤΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ  

ΔΒ-02204 

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 εγθεθξηκέλνπ, ήηνη 382.205,63€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 
152.882,25€. 
 
 

6.5. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

OFEALIA ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ-03125 

Γίλεηαη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΦΓ, ην αίηεκα απέληαμεο ηεο 
επηρείξεζεο. 
 
 
6.6. 

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 30.263,26€.  
 
 
6.7. 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ – ΔΛΑΝΔΣ 

DNG ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΒ-01332 

 
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. Σειηθφο 
επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη ν αξρηθά εγθεθξηκέλνο πνζνχ 
200.185,62€ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνζφ 80.074,25€.  
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7. ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΘΔΜΑ 

Σα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο θαη εηδηθφηεξα νη 
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη αληίζηνηρε 
αχμεζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο, ζα εμεηάδνληαη ζην εμήο απφ ηνλ ΔΦΓ. 
 
 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ απνηεινχλ ηα εηζεγεηηθά ησλ ΔΦΓ. 
 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απνηειεί ην πξαθηηθφ 15/13-9-2012, ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
πλζήθεο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 
 
 
 
 
    

Ο Τθςποςπγόρ  Ανάπηςξηρ, 
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, 

Μεηαθοπών και Γικηύυν 

 

 

 

 

Αθανάζιορ κοπδάρ 

Δζυηεπική Γιανομή 

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