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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέµα: Έγκριση Πρακτικού 17/6.12.2012 της Οµάδας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του 
Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης 
έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων – Αποδοχή του εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
581/ 29.01.2013) µε τη νέα βαθµολογία και το νέο προϋπολογισµό των προτάσεων για τις 
οποίες έγιναν δεκτές οι ενστάσεις τους στο Πρακτικό 17 – Ένταξη δέκα νέων έργων µετά την 
εξέταση των ενστάσεων – Απόρριψη ενστάσεων. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1784/1999», όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, 
όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 
11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 
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7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) 
όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθµ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική Απόφαση 
σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

9. Το Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών 
Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. 

10. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚΒ 655/07.03.2012 απόφαση των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008/ 
ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”. 

11. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/04.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής 
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
(ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού»”. 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου 
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) καθώς 
και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση 
αυτού  που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις 
κατάρτισης. 

16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: 
«Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019∆/14.4.2009).  

17. Το µε Α.Π. 3268/21.06.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα 
«Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 

18. Το µε Α.Π. 43409/ΕΥΣ4851/10.10.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε το οποίο δίνεται η σύµφωνη γνώµη για την 
δηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

19. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε Α.Π. 
5078/1017/Α2/12.10.2011 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

20. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε Α.Π. 
130/37/Α2/13.01.2012 “Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση 
εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο 
παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων 
τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης»”. 
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21. Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε Α.Π. 
906/227/Α2/17.02.2012 «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου 
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα 
«Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους 
υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την 
Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 

22. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 «Σύσταση και 
συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των 
έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα “Ολοκληρωµένο σχέδιο 
παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων 
τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης” του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 

23. Την µε Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηµατοδότησης των 
έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

24. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 3970/1082/Α2/23.07.2012 «Παράταση στην προθεσµία 
υποβολής δικαιολογητικών και συµπλήρωση διευκρινίσεων στον οδηγό του Προγράµµατος 
«Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

25. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 4355/Α2/1206/21.08.2012 «Τροποποίηση του Οδηγού του 
Προγράµµατος “Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς 
και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης”». 

26. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 4772/1298/Α2/19.09.2012 «Ένταξη και έγκριση 
χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραµµα “Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για 
την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω 
δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης”». 

27. Την Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µε Α.Π. 6790/1710/A2/19.12.2012 «Τροποποίηση του 
Οδηγού του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

28. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 2701/06.12.2012 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 6433/06.12.2012) µε τις 
εισηγήσεις του προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για τις ενστάσεις που αφορούν στην έγκριση δαπανών 
εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing). 

29. Το Πρακτικό 17/06.12.2012 της συνεδρίασης της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την 
Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 όπου καταγράφεται η 
επανεξέταση των προτάσεων που είχαν υποβάλει σχετικές ενστάσεις για την έγκριση ∆απανών 
Εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) και γίνεται σχετική εισήγηση προς το Γενικό 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.  

30. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 581/29.01.2013) µε τη νέα 
βαθµολογία και το νέο προϋπολογισµό των προτάσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις τους για 
την έγκριση ∆απανών Εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µε βάση τα 
συµπεράσµατα του Πρακτικού 17/06.12.2012 (σηµείο 29). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την αποδοχή του Πρακτικού 17 της συνεδριάσεως που πραγµατοποιήθηκε στις 06.12.2012 από 
την Οµάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 
1206/304/Α2/07.03.2012 για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραµµατέα της ένταξης των έργων ή 
των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο 
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παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων 
τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Στο πρακτικό καταγράφεται η επανεξέταση 
είκοσι (20) προτάσεων που υπέβαλαν ενστάσεις για την έγκριση ∆απανών Εξοπλισµού µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) και γίνεται σχετική εισήγηση προς το Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.  

 
2. Την αποδοχή του εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 581/ 

29.01.2013) µε τη νέα βαθµολογία και το νέο προϋπολογισµό των προτάσεων για τις οποίες 
έγιναν δεκτές οι ενστάσεις τους για την έγκριση ∆απανών Εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) µε βάση τα συµπεράσµατα του Πρακτικού 17/06.12.2012. Τα νέα στοιχεία προέκυψαν 
µετά την εισαγωγή των αποτελεσµάτων εξέτασης των ενστάσεων στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων 

 
3. Την έγκριση των δαπανών χρηµατοδοτικής µίσθωσης για εννέα (9) ενταγµένα έργα, που 

αναφέρονται παρακάτω και περιλαµβάνονται στο Πρακτικό 17/06.12.2012 και στο 
προαναφερόµενο έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 581/ 
29.01.2013), µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα πιστοποιηθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ κατά την 
υποβολή τους µε το Αίτηµα Επαλήθευσης. Η νέα βαθµολογία και ο νέος εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός των έργων αυτών, έχει ως εξής: 

 
  

Α/Α Κωδικός 
Έργου Επωνυµία 

Νέα 
Βαθµολογία 

Νέος 
Εγκεκριµένος 
Προϋπ/σµός 

1 AA1-00684 ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 86,80 34.980,00 

2 ΑΑ1-02490 ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 86,00 35.000,00 

3 ΑΑ1-10659 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 85,20 35.000,00 

4 ΑΑ1-01722 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 84,40 31.543,24 

5 ΑΑ1-10732 ΚΟΥ∆ΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 84,40 35.000,00 

6 ΑΑ1-09965 ΕΛΕΝΗ ΒΑΖΟΥΡΑ 82,00 31.800,00 

7 ΑΑ1-00174 ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80,40 27.283,00 

8 ΑΑ1-09817 KONTOYΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 72,40 31.666,67 

9 ΑΑ1-10660 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 70,00 35.000,00 

 
 
4. Την έγκριση της ένταξης δέκα (10) αιτήσεων χρηµατοδότησης που είχαν περιληφθεί ως µη 

επιλέξιµες στην απόφαση ένταξης µε Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 «Απόφαση Ένταξης και 
Έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα», αλλά µετά την εξέταση της σχετικής 
έντασης για την έγκριση ∆απανών Εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) καθίστανται 
επιλέξιµες [Πρακτικό 17/05.12.2012 και έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ 581/29.01.2013)].  
 

 Η νέα βαθµολογία και ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός των έργων αυτών έχει ως εξής: 
 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΦ-ΖΦΗ



 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6  Σελίδα 5 από 5 
 

Α/Α Κωδικός 
Έργου Επωνυµία Νέα 

Βαθµολογία 
Νέος 

Εγκεκριµένος 
Προϋπ/σµός 

1 ΑΑ1-08799 CONIECZNY NATASCHA 87,60 25.000,00 

2 ΑΑ1-00237 ΜΠΛΟΥΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 83,60 34.500,00 

3 AA1-07050 ΝΙΚΟΥ Ν.-Χ.ΠΕΛΑΓΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε 81,60 34.999,91 

4 ΑΑ1-03789 ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε 80,40 33.714,29 

5 ΑΑ1-07215 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 76,40 34.000,00 

6 ΑΑ1-09991 ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ο.Ε. 64,80 35.000,00 

7 ΑΑ1-02405 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70,40 26.800,00 

8 ΑΑ1-00886 ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68,80 34.555,64 

9 ΑΑ1-03934 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗ - 
Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 

60,80 34.993,33 

10 ΑΑ1-10503 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 58,00 19.995,00 

 
 

5. Την αποδοχή της ένστασης επί του αποτελέσµατος της αξιολόγησης  της πρότασης µε κωδικό 
ΑΑ1-00987 Μ. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αλλά την παραµονή της στις µη επιλέξιµες προτάσεις της 
µε Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 Απόφασης Ένταξης και Έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων 
στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας 
των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης 
καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης». 

 
6.  Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενηµερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόµενους για την απόφαση αυτή. 
 
7. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του 
ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr 

      
     Ο Γενικός Γραµµατέας 

       ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
     

  
     Γεώργιος Γιαννούσης  

 
 

Κοινοποίηση: 
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 ΕΥ∆ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 
 ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
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