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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Αθήνα, 22/3/2012 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 3174/347 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 6/17-2-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 
2. Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισµός της 
Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της 
∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθµ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ 
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και 
κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 
3. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και κατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 1, παράγραφος 3. 
4. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) "∆ιάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 
5. Το Π.∆. 110/11-11-2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) "∆ιορισµός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» 
6. Την υπ. αριθµ. Υ13/24-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/25-11-
2011). 
7. Την υπ΄ αριθµ. ∆Π/Φ6.12/οικ. 16745/2-12-09 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της  Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας  σχετικά µε «∆ιορισµό του Γενικού Γραµµατέα Αλέξανδρου Φούρλα 
στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.∆.∆./7-12-09). 
8. Την Αριθµ.Φ2/1386/22/9-2-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Μεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’ στο 
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας στους Γενικούς ∆ιευθυντές, στους 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 335/Β/2-3-2011). 
9. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 
10. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 
11. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 
12. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001). 
13. Την µε αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 
14. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε την 
εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
15. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008). 
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
µε αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ 
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µε α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 
502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 
17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. 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). 
19. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 
και άλλες διατάξεις». 
20. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 
7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 
21. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 
φορά. 
22. Τον Κανονισµό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή 
αγορά κατ΄εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 
23. Το Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και 
χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 
24. Το µε αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα 
έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 
25. Την Υ.Α. µε αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 
Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010). 
26. Την υπ. αριθµ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Έγκριση του Οδηγού του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010). 
27. Την υπ. αριθµ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».  
28. Την υπ. αριθµ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
29. Την υπ. αριθµ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Τροποποίηση – 
Συµπλήρωση του Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-
2010). 
30. Την υπ. αριθµ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση 
της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
31. Την υπ. αριθµ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
32. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή 
πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση 
χρηµατοδότησης των έργων, του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
33. Τις ατοµικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης έργου 
δικαιούχου στο πρόγραµµα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
34. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού «Συµπλήρωση - τροποποίηση της υπ. αριθµ. πρωτ. 11088/1164/1-
10-2010 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα ‘Τροποποίηση – Συµπλήρωση του 
Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011). 
35. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν.3833/2010 
36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόµενα θέµατα. 
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37. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 2339/243/5-3-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 
2007-2013», µε το οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά 6/17-2-2012. 
 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 6/17-2-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 
2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/17-2-2012 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΘΕΜΑ 
 
Τα αιτήµατα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν σε: 
•••• Αλλαγή επωνυµίας 
•••• Αλλαγή ΑΦΜ (π.χ. σε περιπτώσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων που κατά 
την υποβολή συµπλήρωσαν το ΑΦΜ του µετόχου) 
•••• Αλλαγή µετοχικής σύνθεσης 
•••• Αλλαγή έδρας  
•••• Αλλαγή τόπου εγκατάστασης (όταν δεν αλλάζει Περιφέρεια και ποσοστό 
ενίσχυσης) 
εντάσσονται στην κατηγορία των τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας, τα 
οποία µπορούν να εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα, καθώς 
και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. 
 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΝΕΛΛΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης για αλλαγή έδρας και τόπου 
εγκατάστασης της επένδυσης και συγκεκριµένα µεταφοράς τους, από την 
23ης Οκτωβρίου 8-14, στην 23ης Οκτωβρίου 9 και Ζαλοκώστα, στην Λάρισα. 
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΡ∆ΕΝΗΣ 
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Γίνεται δεκτό το αίτηµα ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 
του έργου «Αθανάσιος Σιρδένης» µε κωδικό αριθµό ΕΒ-03528 µε τα 
παρακάτω στοιχεία και τον πίνακα ολοκλήρωσης : 
 
Επωνυµί
α 

ΑΦΜ Αρχικός 
Π/Υ (€) 

Αναλογούσ
α ∆/∆(€) 

Τελικός 
Π/Υ(€) 

Αναλογούσ
α ∆/∆(€) 

Ηµεροµηνί
α 
Ολοκλ/σης 

Αθανάσιο
ς 
Σιρδένης 

07531350
8 

35.080,0
0 

15.786,00 35.080,0
0 

15.786,00 9/1/2012 

 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης για τροποποίηση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0.Ε. 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
για τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, καθώς ο αιτούµενος 
παραγωγικός εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από τον 
εγκεκριµένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της 
πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράµµατος. Ο π/υ του έργου 
παραµένει ο εγκεκριµένος στο ποσό των 165.000,00 € και η διαφορά θα 
καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 
Α.Ε. 

 

Γίνεται αποδεκτή, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, η ολοκλήρωση του 
έργου µε κωδικό έργου ΕΒ-00995 µε την επωνυµία ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε. µε τελικό προϋπολογισµό 400.000,00 € και 
καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη 200.000,00 €. 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΛΥΜΠΕΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, για τροποποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης 
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στο Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

«Ι. ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ & Σια Ο.Ε.. 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις 
και θα συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ.∆ΙΑ 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ - Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα ολοκλήρωσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆ και ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 
92.593,28 €, η επιχορήγηση δηµοσίου 32.407,65 €. 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα ολοκλήρωσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆ και ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 
400.000,00 €, η επιχορήγηση δηµοσίου 140.000,00 €. 
 
 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΠΑΥΛΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε.  

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης 
για την µεταβολή της εταιρικής σύνθεσης µε αντικατάσταση του εταίρου 
Παύλου Καλλή από τον Υιό του Γεώργιο Καλλή και την αποδοχή της νέας 
επωνυµίας της εταιρείας από «Παύλος & Σπύρος Καλλής Ο.Ε.» σε «Σπύρος 
& Γιώργος Καλλής Ο.Ε.». 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Θ.ΒΡΟΧΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης. Η ύπαρξη Proforma Invoice πριν την 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου δε συνιστά από 
µόνη της έναρξη εργασιών. Συνεπώς δύναται να γίνουν αποδεκτές οι σχετικές 
δαπάνες.  
 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΙΟΥΡΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις 
και θα συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : APIVITA Α.Ε.Β.Ε. 

 
Γίνεται εν µέρει δεκτή η ένσταση θεραπείας της επιχείρησης. 
Συνεπώς ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 
620.421,25 € και η δηµόσια επιχορήγηση σε 186.126,38€. 
 
 

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον οδηγό, 
υποκεφάλαιο 6.3 «Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας», µία από τις προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας είναι να µην έχει γίνει έναρξη του έργου πριν την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νοµικών 
δεσµεύσεων, παραγγελίες µε προκαταβολή, έκδοση τιµολογίων, δελτίων 
αποστολής, συµβάσεις κ.τ.λ.). Η µη ικανοποίηση της παραπάνω 
προϋπόθεσης αποτελεί συνθήκη αποκλεισµού της πρότασης, συνεπώς η 
επιχείρηση απεντάσσεται  από το πρόγραµµα. 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

HUMAN FACTOR ΕΠΕ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, για τροποποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, καθώς τα αιτούµενα λογισµικά είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα από 
τα εγκεκριµένα, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της 
πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράµµατος. 
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16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις 
και θα συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 

 

17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

APOLLO  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, καθώς η αιτούµενη τροποποίηση εκ 
παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε  πλήρως στην προηγούµενη απόφαση.  
Συγκεκριµένα γίνονται συµπληρωµατικά δεκτές οι αιτούµενες δαπάνες. 
∆εν εγκρίνεται η νέα δαπάνη αξίας 3.245,00€. 
 
 
18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Η επιχείρηση δύναται να επιδοτηθεί για το έργο που εντάχθηκε στο πλαίσιο 
του προγράµµατος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», καθώς πληροί πλέον 
τα κριτήρια επιλεξιµότητας ως προς την καταλληλότητα του χώρου 
εγκατάστασης της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται το άρθρο 8 
της υπ. αριθµ. πρωτ. 9213/977/21-7-2011 Απόφασης ένταξης και έγκρισης 
χρηµατοδότησης έργου δικαιούχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 

 
19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

 
Γίνεται δεκτή η παραλαβή του έργου µε κωδικό ΕΒ-00750, το οποίο 
ολοκληρώθηκε στις 7/2/2012 σε ποσοστό 100% του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου µε αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό 50.000,00€ και 
αναλογούσα δηµόσια δαπάνη 20.000,00€, τελικό προϋπολογισµό 50.000,00€ 
και καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη 20.000,00€. 
 
 
 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
  
20. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
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Γίνεται δεκτή, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, η αιτούμενη τροποποίηση 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αφού τηρούνται οι προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας του νέου προτεινόμενου παραγωγικού εξοπλισμού, διατηρείται ο 

ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επιχειρηματικού σχεδίου και σύμφωνα με τους 

στόχους του οδηγού του προγράμματος ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης στην τοπική αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση, η 

καταργούμενη δαπάνη δεν θα ερμηνευτεί από τον δικαιούχο ως απαλλαγή του από 

την απόκτηση του υποχρεωτικού σήματος CE για τα παραγόμενα προϊόντα της 

επιχείρησης του, συνθήκη της οποίας η ισχύς θα ελεγχθεί κατά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης και την τελική πιστοποίηση, ώστε να τηρούνται οι όροι υπαγωγής της 

παρούσας πράξης στο πρόγραμμα. 
 
Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 6/17-2-2012 της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
Περίληψη της παρούσας Απόφασης και της υπ. αριθµ. πρωτ. 
1243/114/6-2-2012 Απόφασης να αναρτηθούν στη ∆ιαύγεια. 
 
 
 
 
    

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 
 
 
 

Σωκράτης Ξυνίδης 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο κ. Αν. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
- Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας 
- Γενικό ∆/ντή ΙΙ Γενικής ∆/νσης 
- ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
- ∆/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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