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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέµα: Έγκριση Πρακτικών 12, 13, 15 και 16 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, έπειτα από θετική αξιολόγηση και έγκριση των ενστάσεων επί του 
αποτελέσµατος της Αξιολόγησης 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
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. 

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. 
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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. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 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 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”. 

10. 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. 

11. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03 / 4.11.2010 (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 (Αρ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009).  

17. Το µε Α.Π. 3268/21-6-2011 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»”. 

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 
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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 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». 

23. 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». 

24. 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”». 

25. 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”». 

26. Τη Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µε Α.Π. 6361/1617/Α2/04.12.2012 «Ενστάσεις επί του 
αποτελέσµατος της Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο Πλαίσιο 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”». 

27. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 3904/1076/Α2/19.07.2012 «Ενστάσεις επί του 
αποτελέσµατος της Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο 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» από την 
οποία προκύπτουν προτάσεις που η βαθµολογία τους είναι µεγαλύτερη από το κατώτερο όριο 
ένταξης που είχε τεθεί στις αποφάσεις ένταξης που αναφέρονται στα σηµεία 22 και 25 και 
συνεπώς καθίστανται επιλέξιµες προς ένταξη. 

28. Τα έγγραφα του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 2163/25.09.2012 (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ 4894/25.09.2012), 2199/ 
28.09.2012  (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ 4973/28.09.2012), 2277/09.10.2012  (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ 5204/10.10.2012), 
2456/02.11.2012 (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ 5740/05.11.2012), 2487/07.11.2012  (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ  5830/ 
08.11.2012) µε τις εισηγήσεις του προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για θέµατα που προέκυψαν κατά τον 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

29. Τα πρακτικά µε Αρ. 12/25-09-2012, 13/28-9-2012, 15/12-10-2012 και 16/12-11-2012 των 
συνεδριάσεων της Οµάδας 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 
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» στα οποία καταγράφεται η απόφαση της 
Οµάδας Εργασίας επί των εισηγήσεων του ΕΦΕΠΑΕ του σηµείου 28 και οριστικοποιείται η ένταξη 
ή η απένταξη προτάσεων. 

30. Το Πρακτικό 16/12.11.2012 στο οποίο καταγράφεται η απόφαση της Οµάδας Εργασίας που 
συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 για την 
ένταξη προτάσεων της απόφασης µε Α.Π. 3904/1076/Α2/19.07.2012 (σηµείο 27). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την αποδοχή των Πρακτικών µε 12/25.09.2012, 13/28.09.2012, 15/12.10.2012 και  
16/12.11.2012 των συνεδριάσεων της  Οµάδας 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 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» στα οποία 
καταγράφεται η απόφαση της Οµάδας Εργασίας επί των εισηγήσεων του ΕΦΕΠΑΕ του σηµείου 
28 του προοιµίου της παρούσας και οριστικοποιείται η ένταξη ή η απένταξη προτάσεων για 
θέµατα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
2. Την έγκριση του Πρακτικού µε Αρ. 16/12.11.2012, της συνεδρίασης της Οµάδας 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 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» σύµφωνα µε τα οποία: 

 
 Γίνεται αποδεκτή η επαναβαθµολόγηση που έγινε από τον ΕΦΕΠΑΕ και αποτυπώνεται στο 

έγγραφό του µε Α.Π. 2487/07.11.2012  (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ  5830/08.11.2012) για τις προτάσεις 
για τις οποίες έγινε δεκτή η ένστασή τους µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 3904/1076/Α2/19.07.2012 «Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος της Αξιολόγησης 
των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος» και συνεπώς καθίστανται 
επιλέξιµες. 

 Γίνεται αποδεκτή η επανεκτίµηση των επιλέξιµων δαπανών των προτάσεων για τις οποίες 
έγινε δεκτή η ένστασή τους µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
3904/1076/Α2/19.07.2012 «Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος της Αξιολόγησης των 
υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος» και καθορίζεται ο 
προϋπολογισµός που προέκυψε µετά από αυτήν µετά από σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ 
που αποτυπώνεται στο έγγραφό του µε Α.Π. 2487/07.11.2012  (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ  5830/ 
08.11.2012) και συνεπώς καθίστανται επιλέξιµες καθώς ο νέος προϋπολογισµός των 
προτάσεων αυτών υπερβαίνει το κατώτερο επιτρεπτό όριο επιλεξιµότητας. 

 
3. Την 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» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων» των επιλέξιµων προτάσεων του Σηµείου 2 της Απόφασης. 

 
    Οι προτάσεις αυτές προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό ως εξής: 
 
 

∆ράση 1 – 8 Περιφέρειες Αµιγούς στόχου 1 
Κωδικός 
Έργου Επωνυµία Επιχείρησης 

Είδος 
Επιχείρησης 

Συνολική 
Βαθµολογία 

Επιχορηγούµενος 
Π/Υ 

ΑΑ1-03401 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό Σύσταση 77,60 35.000,00 

ΑΑ1-02051 ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Υπό Σύσταση 78,40 35.000,00 
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∆ράση 2 – 8 Περιφέρειες Αµιγούς στόχου 1 
Κωδικός 
Έργου Επωνυµία Επιχείρησης 

Είδος 
Επιχείρησης 

Συνολική 
Βαθµολογία 

Επιχορηγούµενος 
Π/Υ 

ΑΑ2-00622 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ Α.Ε. 

Υφιστάµενη 56,00 

34.891,00 

AA2-01252 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Υφιστάµενη 59,20 34.950,00 
  
   

∆ράση 1 – Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου  
(Αττικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας) 

Κωδικός 
Έργου Επωνυµία Επιχείρησης 

Είδος 
Επιχείρησης 

Συνολική 
Βαθµολογία 

Επιχορηγούµενος 
Π/Υ 

ΑΑ1-08945 Ε. ΓΡΙΒΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοϊδρυθείσα 66,40 35.000,00 

AA1-11695 Κ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. 
ΚΟΥΡΤΗΣ ΟΕ Νεοϊδρυθείσα 72,80 35.000,00 

ΑΑ1-07527 ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Υπό Σύσταση 76,00 35.000,00 

ΑΑ1-09991 
ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

Ο.Ε Υπό Σύσταση 64,80 
32.333,33 

  
     

∆ράση 2 – Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου  
(Αττικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας) 

Κωδικός 
Έργου Επωνυµία Επιχείρησης 

Είδος 
Επιχείρησης 

Συνολική 
Βαθµολογία 

Επιχορηγούµενος 
Π/Υ 

ΑΑ2-00508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΟΕ Υφιστάµενη 68,00 31.750,00 

ΑΑ2-01289 Μ. ∆ΕΡΜΑΤΗ - Ν. ΚΑΛΑΤΖΗΣ 
ΕΠΕ  Υφιστάµενη 69,60 32.260,00 

ΑΑ2-02347 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΕΒΕ Υφιστάµενη 76,80 31.990,00 

ΑΑ2-01242 

ΑΙΑΝΤΑΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - 
ΚΑΥΣΙΜΑ - ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υφιστάµενη 77,60 31.750,00 

ΑΑ2-00586 FOTONE ΦΟΤΟΝΕ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Υφιστάµενη 79,20 34.740,00 

 
4. Τα έργα/πράξεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 3 της παρούσας εντάσσονται µε τον όρο ότι 

θα προσκοµιστούν από τους δικαιούχους τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Κεφ. Α του 
Οδηγού Εφαρµογής δικαιολογητικά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2013. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης των 
σχετικών πράξεων. 

 
5. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενηµερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόµενους για την απόφαση αυτή. 
 
6. 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  
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 ΕΥ∆ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 
 ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
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