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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 48/11-7-2014 και 49/14-7-2014, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Π.Δ. 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.Δ. 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 Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 
3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012), άρθρο 1. 

4. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) –Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 
152/Α/2013), άρθρο 1. 

5. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 134/Α/2014). 
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6. Την υπ. αριθμ. 34658/4-7-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 1825/Β/4-7-2014).  

7. 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). 

8. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

9. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – 
Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

10. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

11. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

12. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & 
Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

13. 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). 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις 
ΚΥΑ 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). 

15. 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. 

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

17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 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». 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α) 
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19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 
(ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

20. 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). 

21. Το ΠΔ 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». 

22. Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού 
εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 

23. 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). 

24. 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 Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010). 

25. 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».  

26. 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». 

27. 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). 

28. 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». 

29. 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». 

30. 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». 
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31. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο 
πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

32. 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). 

33. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4891/583/4-5-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«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’, όπως ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012). 

34. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4897/596/4-5-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012). 

35. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 15014/2608/20-12-2012 Απόφαση του Υφυπουργού «Παράταση 
χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-
10-2010 Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 3571/Β/31-12-2012). 

36. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 10952/2001/11-9-2013 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της 
υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 
2353/Β/20-9-2013). 

37. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8761/2231/14-7-2014 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της 
υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 
1896/Β/14-7-2014). 

38. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011). 

39. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

40. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 9959/2390/28-8-2014 έγγραφο 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 48/11-7-2014 και 49/14-7-2014. 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών υπ. αριθμ. 48/11-7-2014 και 49/14-7-2014 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως 
ακολούθως : 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 48/11-7-2014 

 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Γ & Μ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -00109 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
διαμορφώνεται από 313.122,20€ σε 312.445,44€ και η δημόσια επιχορήγηση από 125.248,88€ σε 
124.978,18€ 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

GRANTEX EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01667 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο εγκεκριμένο ύψος, ήτοι 480.831,01€ με δημόσια 
δαπάνη ύψους 144.249,30€. 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΝ QUALITY SOLUTIONS ANΩNYMH EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΒ -01306 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 377.617,84€ σε 353.165,30€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 151.047,14€ σε 141.266,12€. 
 
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Φ. Α. ΜΠΑΙΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ -03678 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός μειώνεται από 236.600,00€ σε 142.092,59 € και η δημόσια επιχορήγηση μειώνεται από 
94.640,00 € σε 56.837,04 €. 
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ -03217 
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του Οδηγού. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός παραμένει στα 255.404,73 €  και η δημόσια επιχορήγηση στα 102.161,89 €. 
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

INTERMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΒΕΕ 

ΕΒ -00264 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του Οδηγού. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός παραμένει  στα 312.032,83€  και η δημόσια χρηματοδότηση  αντίστοιχα στα 
124.813,13€. 
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΕΡΑΛ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 

ΕΒ -00160 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση ΕΦΔ. Οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 365.741,83€ και η δημόσια δαπάνη στα 
146.296,73€. 
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

«ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» 

ΕΒ -02647 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 159.501,03€ σε 155.099,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 63.800,41€ σε 62.039,60€. 
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΜΕRICAN MOTORS - ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ  Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΒ -00985 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 225.771,25€ σε 173.437,87€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 90.308,50€ σε 69.375,15€.   
 

10. 
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (ΙΝTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01756 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 107.128,50€ σε 73.680,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 42.851,40€ σε 29.472,00€. 
και Runtime Lisence), αξίας 13.430€  
 

11. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ -01261 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 168.566,00€ σε 156.013,24€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 67.426,40€ σε 62.405,30€. 
 

12. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

CHEMICAL SAFETY INTERNATIONAL  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΠΕ 

ΕΒ -01008 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 91.143,98€ σε 77.984,98€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 36.457,59€ σε 31.193,99€. 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΞ  ΑΕ 

ΕΒ -03819 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 234.019,55€ σε 231.102,59€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 93.607,82€ σε 92.441,04€. 
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΕΒ -00810 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
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επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 189.270,00€ σε 112.075,00€ και η δημόσια 
δαπάνη από 75.708,00€ σε 44.830,00€. 
  

15. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Δ.ΛΑΙΝΑΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -00808 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο εγκεκριμένο ύψος, ήτοι 391.290,00€ με δημόσια 
επιχορήγηση ύψους 156.516,00€. 
 

16. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ -02174 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 126.086,00€ σε 113.633,14€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 50.434,40€σε 45.453,26€. 
 

17. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΕΓΑ ΓΚΡΟΥΠ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ 

ΕΒ -01494 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 309.679,70€ σε 278.974,93€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 123.871,88€ σε 111.589,97€. 
 

18. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΙΝΟΧ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΙΔΩΝ  ΕΚ.ΧΑΡΤΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01210 

Το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου απορρίπτεται διότι 
αλλοιώνεται ο αρχικός χαρακτήρας της επένδυσης. 
 

19. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PASSARELLA  ANΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ  

ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΕ 
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ΕΒ -02993 

Δεν γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς περιλαμβάνει αλλαγές που αλλοιώνουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα του αρχικά εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. 
 

20. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΑΖΛΙΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ -02295 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 369.860,96€ και η δημόσια δαπάνη στα 
184.930,48€. 
 

21. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ -00923 

Γίνεται δεκτό το αίτημα παράτασης ως εισήγηση ΕΦΔ, καθώς ο δικαιούχος έχει υλοποιήσει το 70,84% του 
οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα. 
 

22. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Α. ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ – Β. ΚΑΜΠΟΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 

ΕΒ -01607 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ""Α. ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ - Β. ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε."" δεδομένου ότι οι 
αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 276.999,34€ σε 210.971,87 και η δημόσια 
επιχορήγηση από 124.649,70€ σε 94.937,34€. 
 

23. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

ΕΒ -03108 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον  
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 129.354,03€ σε 125.486,42€, ο επιχορηγούμενος από 
127.812,01€ σε 125.302,50€ και η δημόσια επιχορήγηση από 57.515,40€ σε 56.386,12€. 
 

24. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ



Σελίδα 10 από 30 

 

ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΒ -02705 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από 
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 222.606,10€ σε 141.788,00€ και δημόσια 
επιχορήγηση από 100.172,75€ σε 63.804,60€. 
 

25. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΑΡΟΣ ΟΕ 

ΕΒ -03718 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΡΟΣ ΟΕ δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
της επιχείρησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 55.043,72€ σε 54.913,72€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 24.769,67€ σε 24.711,17€ 
 

26. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΑΦΟΙ  ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗ Ο.Ε. 

ΕΒ -00691 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗ Ο.Ε. δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 122.954,53€ σε 93.498,54€, ο επιχορηγούμενος από 
122.954,53€ σε 90.628,03€ και η δημόσια επιχορήγηση από 55.329,54€ σε 40.782,61€. 
 

27. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΥΙΟΙ  Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ  Ο.Ε. 

ΕΒ -02320 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε. δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον 
δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 161.128,98€ σε 161.125,28 € και η δημόσια 
επιχορήγηση από 72.508,04€ σε 72.506,38€. 
 

28. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Σ. ΩΡΟΛΟΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ -03336 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ



Σελίδα 11 από 30 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης "" Σ. ΩΡΟΛΟΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."" δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης.    
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 183.156.32€ σε 156.224,77€, ο επιχορηγούμενος από 
183.156,32€ σε 149.525,00€ και η δημόσια επιχορήγηση 82.420,34€ σε 67.286,25 €. 
 

29. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

ΕΒ -03319 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ""CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ "" δεδομένου ότι οι αλλαγές του 
εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 797.914,71€ σε 736.463,98€, ο επιχορηγούμενος 
519.425,00€  και η δημόσια επιχορήγηση 181.798,75€ (δε μεταβάλλονται). 
 

30. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΒ -02192  

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης.  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  διαμορφώνεται από 31.834,13€ σε 31.283,12€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 14.325,36€ σε 14.077,40€ 
 

31. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ -03453 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης «ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης.    
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 348.691,00€ σε 344.595,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 156.910,95€ σε 155.067,75€. 
 

32. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΜΑG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ -02422 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ



Σελίδα 12 από 30 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης «MAG MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεδομένου ότι οι αλλαγές 
διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση 
των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 366.426,81 € σε 357.691,06 € και η δημόσια 
επιχορήγηση από 164.892,06€ σε 160.960,98€. 
 

33. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΒ -02452 

 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ στο αίτημα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης που υπέβαλε η επιχείρηση 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, καθώς 
δεν μεταβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν επέρχεται απόκλιση από τους όρους 
και τα κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 244.583,10€ σε 239.110,55€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 110.062,39€ σε 107.599,75€. 

 
34. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΒ -03029 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης «ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 
επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 74.000,00 € σε 72.540,00 € και η δημόσια 
επιχορήγηση από 33.300,00 € σε 32.643,00 €. 
 

35. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΜΙΣΚΑΚΗΣ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ -01390 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ στο αίτημα που υπέβαλε η επιχείρηση ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
καθώς δεν μεταβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν επέρχεται απόκλιση από τους 
όρους και τα κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 227.536,50€ σε 216.035,50€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 102.391,42€ σε 97.215,98 € 
 

36. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  ΕΜΜΟΓΛΟΥ  ΑΕ 

ΕΒ -02799 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  ΕΜΜΟΓΛΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το έργο απεντάσσεται. 
 

37. 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ



Σελίδα 13 από 30 

 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  & ΣΙΑ  Ο.Ε. 

ΕΒ -03247 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  & ΣΙΑ  
Ο.Ε. με έντοκη επιστροφή των 9.908,27€ που είχε λάβει η επιχείρηση με προκαταβολή. Το έργο 
απεντάσσεται. 
 

38. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΕΡΑΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ -03147 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του Οδηγού. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 145.624,00€ σε 144.402,35 € και η 
δημόσια χρηματοδότηση  αντίστοιχα από 58.249,60€ σε 57.760,94 €. 
 

39. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -00245 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και το αίτημα να 
εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 

40. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  

ΕΒ -01904 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 225.669,88€ σε 225.668,10€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 90.267,95€ σε 90.267,24€. 
 

41. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Α. ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ - Γ. ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -01862 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 139.510,50€ σε 122.978,62€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 55.804,20€ σε 49.191,45€. 
 

42. 
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ε. ΑΝΙΣΙΜΟΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ -02836 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν 
τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν 
επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο εγκεκριμένο ύψος, ήτοι 369.159,44€ με δημόσια 
επιχορήγηση ύψους 147.663,78€. 
 

43. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΒ -02694 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης αφού οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του Οδηγού. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 92.679,68€ σε 87.500,68€ και η 
δημόσια επιχορήγηση από 37.071,87€ σε 35.000,27€. 
 

44. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΣΟΥΡΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΒ -03648 

"Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της 
και δεν επέρχεται από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 207.625,00€ σε 96.054,66€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 72.668,75€ σε 33.619,13€.  
 

45. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ -02233 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, διότι το αίτημα 
τροποποίησης φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης εμφανίζει εκτεταμένες αλλαγές και 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικά εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο (οι αιτούμενες τροποποιήσεις των 
δαπανών ανέρχονται σε αξία 396.000€, σε σύνολο προϋπολογισμού 400.000€) και έως την 13-1-2014 
ημερομηνία λήξης του προγράμματος, δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί σύμφωνα με τον οδηγό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 
 

46. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΟΝ SITE IT CONSULTANS ΕΠΕ 

ΕΒ -01402 

Εγκρίνεται ως εισήγηση ΕΦΔ: 
Η αλλαγή της  έδρας της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης από την οδό Δ. Ράλλη 11 
– Μαρούσι,  στη  Λεωφόρο Κηφισίας 166 – 15 126 Μαρούσι και η αλλαγή φυσικού και οικονομικού 
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αντικειμένου της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από 266.900,00€ σε 
230.221,18€ και η επιχορήγηση από 106.760,00€ σε 92.088,47 
 

47. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΗΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ - 01844 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για το Αίτημα Τροποποίησης. Ο φορέας της επένδυσης βασίστηκε στην 
ίδια επιχειρηματική φιλοσοφία που είχε περιγράψει στην Αίτηση Υπαγωγής, βασισμένη σε τεχνολογικές 
καινοτομίες υποστήριξης και προώθησης μέσα από διαδικτυακές εφαρμογές.  
Δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Με 
την τροποποίηση εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της. Η Βαθμολογία που θα ελάμβανε το επενδυτικό σχέδιο εάν αξιολογείτο 
μετά από την τροποποίηση θα ήταν 72,08. 
 

48. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

Δ. ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ- Γ. ΚΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ - 01885 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης και απένταξης της επιχείρησης 
από το πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή του ποσού της προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 
49. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΟΥΒΑΡΟΣ  &  ΣΙΑ   Ο.Ε. 

ΕΒ - 02531 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης και απένταξης της επιχείρησης 
από το πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή του ποσού της προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 
50. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ – ΚΟΝΙΔΗΣ  - ΚΟΥΒΑΡΟΣ  Ο.Ε. 

ΕΒ - 01937 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης και απένταξης της επιχείρησης 
από το πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή του ποσού της προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 
 51. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  & ΣΙΑ  ΕΕ  

ΕΒ - 02907 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης και απένταξης της επιχείρησης 
από το πρόγραμμα. 
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52. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΕΙΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΕ  

ΕΒ - 02075 

Γίνεται δεκτή, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, η απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δαπάνες οι οποίες είχαν ήδη επιδοτηθεί στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων. 
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος παράγραφος 7, κεφάλαιο 6.3 «Προϋποθέσεις 
Επιλεξιμότητας», επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες : 
«Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες». 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 49/14-7-2014 
 
 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ  Ο.Ε. 

ΕΒ -02162 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιλέξιμος π/υ διαμορφώνεται από 399.818,00 € σε 384.455,00€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 
από 179.918,10 € σε 173.004,75€. 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ -00591 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 88.907,50€ σε 88.430,00€. O επιχορηγούμενος π/υ 
(88.423,00€) και η δημόσια επιχορήγηση (39.790,35€) δε μεταβάλλονται.  
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΕΒ -03650 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
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αξιολόγησης. 
Ο επιλέξιμος π/υ διαμορφώνεται από 111.860.00€ σε 102.822,84€ και η επιχορήγηση από 50.337,00€ σε 
46.270,28€. 
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΛΦΑ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -03565 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιλέξιμος π/υ παραμένει ο αρχικά εγκεκριμένος 54.007,00€ και η δημόσια επιχορήγηση 24.303,15€ 
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Σ.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΕΒ -02693 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιλέξιμος π/υ διαμορφώνεται από 32.494,84 € σε 32.491,14 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 
από 14.622,68 € σε 14.621,01 €. 
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι.ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ  ΕΤΑΙΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ -02412 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός επιλέξιμος π/υ διαμορφώνεται από 294.000,00€ σε 218.700,00€ και η επιχορήγηση από 
132.300,00€ σε 98.415,00€. 
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΕΒ -01058 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός επιλέξιμος π/υ παραμένει ο αρχικά εγκεκριμένος 191.889,96 € και η επιχορήγηση 86.350,48 
€.    
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

COIL STAINLESS STEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΕΒ -01792 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
επιχείρησης «COIL STAINLESS STEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης.   
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 295.361,58€ σε 210.541,23€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 103.376,55€ σε 73.689,43€. 
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

ΕΒ -01063 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 730.962,40€ σε 727.930,50€, ο επιχορηγούμενος από 730.962,30€ 
σε 727.930,50€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 182.740,60€ σε 181.982,63€. 
  

10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

ΕΒ -03253 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 239.448,40€ σε 237.737,97€, ο επιχορηγούμενος παραμένει 
235.350,00€ και η Δ/Χ παραμένει 58.837,50€. 
 

11. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 14.4. του οδηγού του προγράμματος, όπως αυτό ισχύει μετά την υπ. Αριθμ. 
8761/2231/14.07.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : 
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε: Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα παράτασης έως 30.11.2014 εφόσον το 
αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου» 
«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 30.11.2014 
εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και αίτηση ολοκλήρωσης» 
Συνεπώς, λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, δεν είχαν 
υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) αίτημα παράτασης και επιπλέον δεν είχαν υποβάλει αίτημα 
τελικού ελέγχου-επαλήθευσης του έργου τους, οδηγούνται σε απένταξη από το πρόγραμμα. 
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον αρμόδιο 
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ στις 20.02.2014 και 21.02.2014, για την παραπάνω διαδικασία και είχαν κληθεί να 
υποβάλλουν ενδεχόμενες ενστάσεις τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ΥΠΑΣΥΔ. 
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Α/Α ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 ΕΒ - 00108 Α. ΤΣΙΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 128.754,45 € 45.064,06 € 

2 ΕΒ - 00531 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΧΜΗ - 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

132.925,00 € 46.523,75 € 

3 ΕΒ - 00546 ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81.480,00 € 28.518,00 € 

4 ΕΒ-00565 
ΔΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΒΕΕ 
339.532,00 € 118.836,20 € 

5 ΕΒ-00584 
GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ  
183.603,95 € 64.261,39 € 

6 ΕΒ-01226 ΥΙΟΙ ΓΡ. ΚΑΛΟΥΜΕΡΗ Ο.Ε 374.388,00 € 131.035,80 € 

7 ΕΒ-01350 ΑΦΟΙ Π. ΚΑΤΣΟΥ Ο.Ε. 142.630,00 € 49.920,50 € 

8 ΕΒ-01651 

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ 

ΦΥΤΩΝ 

169.630,00 € 59.370,50 € 

9 ΕΒ-01677 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 102.000,00 € 35.700,00 € 

10 ΕΒ-01717 ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 76.790,00 € 26.876,50 € 

11 ΕΒ-01807 

ΣΥΡΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΡΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΚΩΝ 

390.480,00 € 136.668,00 € 

12 ΕΒ-01824 ΑΦΟΙ Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Ο.Ε. 180.000,00 € 71.999,99 € 

13 ΕΒ-01975 
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
399.610,00 € 139.863,50 € 

14 ΕΒ-02427 

ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

305.212,49 € 106.824,38 € 

15 ΕΒ-02517 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ 34.248,97 € 11.987,14 € 

16 ΕΒ-02525 ΛΕΩΝ. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 72.937,49 € 25.528,13 € 

17 ΕΒ-02652 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 71.600,00 € 25.060,00 € 
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18 ΕΒ-02829 ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 143.389,00 € 50.186,15 € 

19 ΕΒ-02857 ΜΑΝΩΛΑΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  61.184,00 € 21.414,40 € 

20 ΕΒ-02904 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ 
301.086,45 € 105.380,26 € 

21 ΕΒ-03018 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
164.297,00 € 57.503,95 € 

22 ΕΒ-03286 
PLEXACO ABEE ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
795.915,00 € 198.978,75 € 

23 ΕΒ-03318 
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΥΠΟΙΙΑ 

Α.Ε. 
250.980,00 € 87.843,01 € 

24 ΕΒ-03663 

ΛΑΜΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

303.436,00 € 106.202,61 € 

25 ΕΒ-03760 

ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

388.118,00 € 97.029,50 € 

   5.594.227,80 € 1.848.576,47 € 
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12. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΒ -00676 

Το αίτημα παράτασης απορρίπτεται και η πρόταση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο δικαιούχος δεν 
υπέβαλλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή του αιτήματος αλλά ούτε και στη συνέχεια 
αφού ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή. 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ 

ΕΒ -01133 

Το αίτημα παράτασης απορρίπτεται και η πρόταση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο δικαιούχος δεν 
υπέβαλλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή του αιτήματος αλλά ούτε και στη συνέχεια 
αφού ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή. 
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ -01166 

Το αίτημα παράτασης απορρίπτεται και η πρόταση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο δικαιούχος δεν 
υπέβαλλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή του αιτήματος αλλά ούτε και στη συνέχεια 
αφού ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή. 
 

15. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΒ -03469 

Το αίτημα παράτασης απορρίπτεται και η πρόταση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο δικαιούχος δεν 
υπέβαλλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή του αιτήματος αλλά ούτε και στη συνέχεια 
αφού ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή. 
 

16. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -03301 

Το αίτημα παράτασης απορρίπτεται και η πρόταση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο δικαιούχος δεν 
υπέβαλλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή του αιτήματος αλλά ούτε και στη συνέχεια 
αφού ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή. 

 
17. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΒ -00910 
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Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης τροποποίησης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου επειδή εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της 
επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης, πλην των δαπανών, οι οποίες δεν γίνονται 
δεκτές ως μη επιλέξιμες σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος καθόσον εξυπηρετούν την λιανική 
πώληση κι όχι την μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης.  
Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από εγκεκριμένο 96.835,00€ με δημόσια δαπάνη 
43.575,75€ και αιτούμενο 88.810,25€ με επιχορηγούμενο 86.690,76€ και δημόσια δαπάνη 39.010,84€ σε 
νέο προϋπολογισμό 83.757,44€, επιχορηγούμενο 80.374,75€ με αναλογούσα δημόσια δαπάνη 
36.168,64€. 
 

18. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ 

ΕΒ -02443 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης. 
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από 428.760,00€ με αναλογούσα δημόσια δαπάνη 
150.066,00€, σε 423.010,01€ με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη 148.053,50€.     
 

19. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

Θ & Ε ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -02771 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης τροποποίησης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από 204.400,00€ (αναλογούσα δημόσια δαπάνη 
91.980,00€) σε νέο προϋπολογισμό 191.900,00€ με αναλογούσα δημόσια δαπάνη 86.355,00€. 
 

20. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΕ 

ΕΒ -01209 

Δεν γίνονται δεκτά σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ καθόσον δεν εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι 
αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της: 
1. Το αίτημα της επιχείρησης, αλλαγής του Προμηθευτή της δαπάνης εγκεκριμένης αξίας 225.000,00€ 
λόγω εκπρόθεσμης υποβολής μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του 
Προγράμματος. 
2. Το αίτημα της επιχείρησης, εξάμηνης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου από 13/1/2014 σε 
13/7/2014 λόγω υλοποίησης μέχρι την 13/1/2014 φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 
μικρότερο του 30% (26,37%) που ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος. Το έργο απεντάσσεται από 
το Πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες. 
 

21. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΓΟΡΓΟΓΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -01780 

Δεν γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ καθόσον δεν εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι 
αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, το  αίτημα της 
επιχείρησης,  εξάμηνης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου από 13/1/2014 σε 13/7/2014 λόγω 
υλοποίησης μέχρι την 13/1/2014 φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό μικρότερο του 30% 
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(7,66%) που ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος. Το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα 
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες. 
 

22. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΑΚΤΟΥΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΒΕΕ 

ΕΒ -01009 

Δεν γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το  αίτημα της επιχείρησης για εξάμηνη παράταση 
του χρόνου υλοποίησης του έργου από 13/1/2014 σε 13/7/2014 καθόσον δεν εξακολουθούν να 
εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της. Το 
ποσοστό υλοποίησης μέχρι την 13/1/2014 φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μικρότερο του 30% 
(24,91%) που ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος ως προϋπόθεση για την χορήγηση της 
παράτασης. Το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες.           
 

23. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΒ -01848 

Δεν γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το  αίτημα της επιχείρησης για εξάμηνη παράταση 
του χρόνου υλοποίησης του έργου από 13/1/2014 σε 13/7/2014 καθόσον δεν εξακολουθούν να 
εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της. Το 
ποσοστό υλοποίησης μέχρι την 13/1/2014 φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μικρότερο του 30% 
(0%) που ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος ως προϋπόθεση για την χορήγηση της παράτασης. 
Οι υλοποιηθείσες δαπάνες αναφέρονται σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο προγενέστερο του χρόνου 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και είναι μη επιλέξιμες. Το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα 
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες. 
 

24. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 

ΕΒ -01882   

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από εγκεκριμένο 79.163,00€, επιλέξιμο 76.453,75€ με 
αναλογούσα δημόσια δαπάνη 34.404,19€,  σε τελικό αποδεκτό 55.243,82 €, επιχορηγούμενο 47.664,98€ 
με αναλογούσα δημόσια δαπάνη 21.449,24€. 
 

25. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 14.4. του οδηγού του προγράμματος, όπως αυτό ισχύει μετά την υπ. Αριθμ. 
8761/2231/14.07.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : 
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε: Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα παράτασης έως 30.11.2014 εφόσον το 
αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου» 
«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 30.11.2014 
εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και αίτηση ολοκλήρωσης» 
Συνεπώς, λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, δεν είχαν 
υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) αίτημα παράτασης και επιπλέον δεν είχαν υποβάλει αίτημα 
τελικού ελέγχου-επαλήθευσης του έργου τους, οδηγούνται σε απένταξη από το πρόγραμμα. 
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον αρμόδιο 
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ στις 10/03/2014, για την παραπάνω διαδικασία και είχαν κληθεί να υποβάλλουν 
ενδεχόμενες ενστάσεις τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ΥΠΑΣΥΔ. 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ



Σελίδα 24 από 30 

 

 
 

Α/Α ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 ΕΒ-03231 Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 170.108,91€ 76.549,00€ 

2 ΕΒ-00828 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31.712,51€ 14.270,63 € 

3 ΕΒ-03179 ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113.386,18€ 51.023,78€ 

4 ΕΒ-02058 ΑΖΕΤ ΕΠΕ 353.352,00€ 159.008,38€ 

5 ΕΒ-02624 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 
396.210,00€ 178.294,48€ 

6 ΕΒ-03513 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 
33.148,93€ 14.917,02€ 

7 ΕΒ-03202 ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝΗ ΟΕ 
233.332,95€ 104.999,81€ 

8 ΕΒ-01826 
ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΑΧΙΛΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 

118.826,79€ 53.472,05€ 

9 ΕΒ-02139 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΒΙΤΣΑ & ΣΙΑ ΟΕ 63.705,00€ 28.667,25€ 

10 ΕΒ-01724 ΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 399.984,21€ 179.992,88€ 

11 ΕΒ-00453 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

39.000,00€ 17.550,00€ 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ
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12 ΕΒ-02564 ΓΙΩΤΗ ΑΦΟΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΒΕΕ 

156.200,00€ 70.289,99€ 

13 ΕΒ-01574 
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Π. -ΧΡΗΣΤΟΚΩΣΤΑΣ 

Α. ΟΕ 

185.013,64€ 83.256,13€ 

14 ΕΒ-01336 ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 34.990,00€ 15.745,50€ 

15 ΕΒ-03625 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 93.500,00€ 42.075,00€ 

16 ΕΒ-02132 ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 176.785,00€ 79.553,24€ 

17 ΕΒ-01505 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 156.645,78€ 70.490,59€ 

18 ΕΒ-01095 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ 

(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 

109.823,93€ 49.420,76€ 

19 ΕΒ-03502 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56.194,00€ 25.287,30€ 

20 ΕΒ-03524 ΛΑΧΑΝΑ ΑΜΑΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 95.470,00€ 42.961,50€ 

21 ΕΒ-03254 ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 139.115,43€ 62.601,94€ 

22 ΕΒ-02637 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΒΑΙΑ 111.225,00€ 50.051,25€ 

23 ΕΒ-01825 ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 342.271,50€ 154.022,17€ 

ΑΔΑ: 6ΦΔΚΦ-ΓΙΦ
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24 ΕΒ-02521 
Ν.ΚΟΛΛΥΡΑΣ - Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

ΟΕ 

197.100,00€ 88.694,99€ 

25 ΕΒ-02889 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 300.610,00€ 135.274,48€ 

26 ΕΒ-03221 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕΒΕ 358.650,00€ 161.392,48€ 

27 ΕΒ-01977 
 

ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ 

408.838,14€   143.093,34€    

28 ΕΒ-03536 ΤΣΑΡΚΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ 74.750,00€ 33.637,50€ 

29 ΕΒ-02385 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γ. 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΒΕΕ 

380.432,69€ 171.194,70€ 

30 ΕΒ-02669 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ 

399.000,00€ 179.549,98€ 

31 ΕΒ-01729 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 90.845,00€ 40.880,25€ 

32 ΕΒ-02387 ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 36.055,56€ 16.225,00€ 

   
5.856.283,15€ 2.594.443,37€ 
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26. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΒ -02988 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 82.600,00€ 
στα 77.900,00€ ενώ η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 41.050,00€ στα 
38.950,00€   
 

27. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε.Ε 

ΕΒ -02471 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός αυξάνεται από 97.460,00€ στα 101.460,00€ ενώ ο 
επιχορηγούμενος παραμένει ο ίδιος στα 97.460,0€ και η δημόσια δαπάνη στα 
48.730,00€   
 

28. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ι. ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ  ΕΕ 

ΕΒ -02843 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 154.205,97€ στα 125.084,61€ ο 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 153.622,50€ στα 
125.084,61€ και η δημόσια δαπάνη από 76.811,25€ στα 62.542,31€   
 

29. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -02306 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 316.250,00€ σε 296.221,00 
και η δημόσια δαπάνη από 158.125,00 σε 148.110,50. 
 

30. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΕΒΕ 

ΕΒ -01446 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός διαμορφώνεται από 258.078,80€ στα 236.102,94€, ο επιχορηγούμενος 
από 257.348,50 € στα 229.878,68 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 
115.806,82€ στα 103.445,41€. 
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31. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ ΟΕ 

ΕΒ -03497 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 63.601,00€ στα 
63.491,05€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 28.620,45€ στα 28.570,97€ 
 

32. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΒ -02384 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 139.133,00€ και η δημόσια δαπάνη 
(επιχορήγηση) 69.566,50€ δε μεταβάλλονται. 
 

33. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΒ -02405 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 75.541,14€ σε 75.755,14€ ενώ ο 
επιχορηγούμενος παραμένει ο ίδιος στα 75.304,02 € και η δημόσια δαπάνη στα 
33.886,81€. 
 

34. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΛΑΚΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01845 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται  από 113.378,05 € 
σε 104.300,00 € και η δημόσια δαπάνη από 56.689,03€ σε 52.150,00 €. 
 

35. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01612 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 400.000,00€ σε 
318.600,00€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 200.000,00€ στα 
159.300,00€ 
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36. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗ Ο.Ε. 

ΕΒ -00805 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 302.289,37€ 
στα 249.983,37€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 151.144.69€ στα 
124.991,69€. 
 

37. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΒ -00429 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 372.978,00€ 
στα 317.651,76€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 186.489,00€ σε 
158.825,88€. 
 

38. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

PALLAS ΑΕ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

ΕΒ -01788 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ του έργου διαμορφώνεται από 211.679,00€ σε 211.111,39€, ο 
επιχορηγούμενος π/υ παραμένει στις 210.652,50€ και η δημόσια δαπάνη στις 
84.261,00€  
 

39. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ -ΑΝΕΜ 

ΘΕΜΕΛΗΣ 

ΕΒ -02338 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΜΕΛΗΣ» δεδομένου 
ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης. Επιπλέον 
δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 400.000,00€ σε 278.000,00 € και 
η δημόσια επιχορήγηση από 180.000,00 € σε 125.100,00 €. 
 
 
 

Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 48/11-7-2014 και 
49/14-7-2014, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
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Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις 
ένταξης και χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων. 
 
    

Ο Υφυπουργός 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Στήριξης της 

Βιομηχανίας 
- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
- Δ/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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