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ΠΡΟΥΕΘΡΟ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟ Ε ΕΤΡΩ 

ΓΘΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & 

Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Eκπ.) 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: Απόξξηςε πξνζθπγήο θαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ ζε 

Δπξώ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδόρνπ γηα ηελ Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε 

Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ 

(clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  όπσο ηζρύνπλ : 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην 

Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

1.2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ 

ησλ Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ 

Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10). 

1.3. Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

1.4. Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο  

Γηαηάμεηο» 

1.5. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» 

1.6. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο 

επ’ απηνύ ηξνπνπνηήζεηο. 
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1.8. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνύ, 

Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.9. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96) «ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο». 

1.10. Σνπ Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3/Α/14-01-2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηώλ ηερληθήο βνήζεηαο- 

ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πόξσλ» 

1.11. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα 

πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). 

1.12. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ», 

ζπκπιεξσκαηηθώο, όπσο εηδηθόηεξα  νξίδεηαη ζηελ δ/με 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ. 

1.13. Σνπ Π.Γ. 65/2011 [ΦΔΚ 147/Α/27-06-2011] «… ζπγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη 

Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο…». 

1.14. Σνπ Π.Γ. 110/2011 [ΦΔΚ 243/Α/11-11-2011] «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Τπνπξγώλ & Τθππνπξγώλ». 

 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «ύζηαζεο θαη 

νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία 

πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε 

210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011). 

2.2. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηεο 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνύ ηνπ ηέθαλνπ 

Κνκλελνύ ηνπ  Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ. 

2.3. Σελ κε αξηζ. Πξση. 31168/ΔΤΑΑΠ 175/08.07.2008 Τπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΚ 1441/Β/2008) 

2.4. Σελ κε Αξ. Πξση. Β3-126/10 (ΦΔΚ 1151/Α/2010) απόθαζεο «Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ  «Με εληνιή Τθππνπξγνύ» ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ … 

ζηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο …ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ…»  

2.5. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απόθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-06-2010 

Τπνπξγηθή απόθαζε. 

2.6. Σελ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αύμεζεο 

ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζύλαςε 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνύλ πξνκήζεηα πξντόλησλ, παξνρή ππεξεζηώλ ε 

εθηέιεζε έξγσλ.  

2.7. Σελ κε αξηζ. Πξση. 51540/ΔΤΑΑΠ 3628/12.11.2010 Απόθαζε Τθππνπξγνύ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΚ 1856/Β/2010) 

2.8. Σελ κε Αξ. Πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 429/03-08-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Δκπνξίνπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
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ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ 

πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδόληηεο 

ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην». 

2.9. Σελ κε αξηζκ. 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ. δ/με γηα ηελ Πξάμε «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε 

Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ 

(clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην» 

2.10. Σελ κε αξ. πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 431/08-08-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Δκπνξίνπ γηα ηε ύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ θαη Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ γηα ηελ πξάμε «Πξνεηνηκαζία 

δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή 

/θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ 

επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην 

εκπόξην» 

2.11. Σελ κε αξ. πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 533/03-10-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Δκπνξίνπ γηα ηε Απόξξηςε πξνζθνξώλ, καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ γηα ηελ Πξάμε «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε 

Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ 

(clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην» θαη 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

3. Σα έγγξαθα :  

3.1. Σελ κε Αξ. Πξση. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

ηύπνπ Β ηεο ΔΤΔΓ από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ  

3.2. Σελ πξόζθιεζε 28, κε αξηζκό πξση. 9288/347/Α2/30-07-200, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα». 

3.3. Σελ απόθαζε αξ. πξση. 4057/794/Α2/01-08-2011 ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο 

«Τπνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ» 

3.4. Σελ κε α.π. 197/01-08-2011 ζεώξεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο αλσηέξσ 

Πξάμεο, από ηελ Σερληθή Γηεύζπλζε ηεο Γελ. Γ/λζεο Κξαη. Πξνκεζεηώλ. 

3.5. Σν κε αξηζκό 01/23-09-2011  Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ 

Δκπ (αξ. πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 516/23-09-2011). 

3.6. Σελ από 06-10-2011 θαηαηεζείζα πξνζθπγή ηεο επηρείξεζεο SPEED ύκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση. 533/03-10-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Δκπνξίνπ γηα ηε Απόξξηςε πξνζθνξώλ, καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ  

3.7. Tν κε αξηζκό 01/10-11-2011 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ (αξ. πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 605/11-11-2011). 

 

Απνδερόκελνη ην κε αξηζκ. 01/23-09-2011  Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο 

Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε αξ. δ/μεο 

03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ θαη ην κε αξηζκό 01/10-11-2011 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

ηνπ ηδίνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΔΑ: 457ΕΦ-7ΘΩ



4/5 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ  

 

1.1. Σελ απόξξηςε ηεο από 06-10-2011 πξνζθπγήο ηεο επηρείξεζεο SPEED ύκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ θαηά ηεο κε αξηζκ. αξηζκ. πξση. 533/03-10-2011 απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ γηα ηε Απόξξηςε πξνζθνξώλ, καηαίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ , γηα ηνπο εηδηθόηεξνπο 

ιόγνπο σο απηνί έρνπλ ζην ππό ζηνηρείν 3.7 ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

θαη  

1.2. Σελ  καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ αξ. δ/μεο 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ γηα 

ηελ Πξάμε «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ 

ρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο 

δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην» θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ  

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 10/12/2011 εκέξα Δεςτέπα θαη ώξα 13:00 ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ / 

ΔΤΔΓ Δκπ., Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181, Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζόγεην, είζνδνο από Οδό 

Κάληγγνο), θαη όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ 10/12/2011 εκέξα Δεςτέπα θαη ώξα 12:00. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 

απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζην θηίξην ηνπ 

Τπ.Α.Α.Ν. (Πιαηεία Κάληγγνο, - Γξαθείν 436, ΣΚ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπ.Α.Α.Ν. / ΔΤΔΓ Δκπ. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη 

ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

  

Καηά  ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ΔΤΔΓ Δκπ 03/2011 (ζρεηηθή απόθαζε  Αξ. 

Πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 429/03-08-2011), σο έρνπλ  

 

Η παξνύζα απόθαζε, θαζώο θαη ε κε Αξ. Πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 429/03-08-2011 απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ (αξ. δ/μεο ΔΤΔΓ Δκπ 03/2011) ηεο νπνίαο αλαπόζπαζην 

κέξνο απνηειεί ε παξνύζα ζα αλαξηεζνύλ ζηα sites ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο  www.gge.gr, 

ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr θαη ηεο ΔΤΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» www.antagonistikotita.gr   

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ  

 

 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 

 Η κε αξηζκ. 03/2011/ΔΤΔΓ Δκπ. δ/με (Αξ. Πξση. ΔΤΔΓ Δκπ 

429/03-08-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ) 
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γηα ηελ Πξάμε «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζύζηαζε ή /θαη 

επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ή 

αιιηώο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη 

θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην» 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ: 

- Γξαθ. Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο, θνπ Μ. Υξπζνρνΐδε 

- Γξαθ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο, θνπ Κ. Ξπλίδε 

- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνύ 

- Τπεύζπλνο Πξάμεο, θ. Δ. Σζηόπνπινο 

- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

- Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ ηεο Γ.Γ.Δ. 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ. 

- Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ Α & Γ 

 

 

 

ΑΔΑ: 457ΕΦ-7ΘΩ


