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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
Αθήνα, 6/2/2012 
 
Αρ.Πρωτ.: 1243/114 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 
4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 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. 1070/106/1-2-2012 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 1/22-11-2011, 2/28-11-
2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012. 
 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 
4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 
2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/22-11-2011 
 
 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΙΝΑΤΕΞ ΑΒΕΕ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος και θα συνεχιστεί η εξέτασή 
του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
 
ΕΛΑΝΕΤ 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος και θα συνεχΙστεί η εξέτασή 
του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΝΤΟΠΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 
 

SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΥΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
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ΑΕ∆ΕΠ 
 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΚΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
 
ΑΝ∆ΙΑ 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 
 

CLEANWAY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΤΟΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΙΒΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/28-11-2011 

 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΖΕΥΓΑΡΑΣ Π. - ∆ΟΥΚΑΣ Ε. Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και απορρίπτεται το αίτηµα της επιχείρησης 
διότι δεν προσκοµίσθηκε το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 
 
 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα της επιχείρησης για : 
Τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
διότι εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης, διατηρείται ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και δεν υπάρχει απόκλιση από 
τους όρους και τα κριτήρια µε τα οποία αυτή αξιολογήθηκε. 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : BORO ODHISEA 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το έργο απεντάσσεται από το 
Πρόγραµµα λόγω µη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης 
χρηµατοδότησης. 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΛΩΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 

                                      
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το έργο απεντάσσεται από το 
Πρόγραµµα λόγω µη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης 
χρηµατοδότησης. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΣΙΩΛΗΣ Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και η αλλαγή  επωνυµίας καθόσον µ’ αυτή 
δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η 
επιχείρηση αξιολογήθηκε  και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα. Η νέα επωνυµία της 
επιχείρησης είναι Α. Τσιώλης – Μ. Φιλοκώστα Ο.Ε. 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και η αλλαγή επωνυµίας και η µεταβολή της 
εταιρικής σύνθεσης καθόσον µ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στα 
στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο 
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Πρόγραµµα. Η νέα επωνυµία της επιχείρησης είναι ΚΟΠΤΟ∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Α. 
ΠΟΛΥΖΟΣ Ο.Ε. Τα ποσοστά των νέων εταίρων διαµορφώνονται σε 99% 
Απόστολος Πολύζος και 1% Γοργογίτας Κωνσταντίνος. 
 
 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ 
                
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και η αλλαγή επωνυµίας καθόσον µ’ αυτή 
δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η 
επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα. Η νέα επωνυµία της 
επιχείρησης είναι PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. 
 
 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ –ΟΣ ΑΜΘ 
 
 
8.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 
∆εν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα 
τροποποίησης, διότι αλλάζει όλο το επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο και έχει 
αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί. 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου µειώνεται κατά την παραπάνω 
διαφορά. 
 
 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου µειώνεται κατά την παραπάνω 
διαφορά. 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ 

 
∆εν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα αλλαγής 
φορέα επένδυσης από «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ» σε Βεζέρης ∆. και Σια ΕΕ» 
διότι η επιχείρηση αξιολογήθηκε και βαθµολογήθηκε ως υπό σύσταση.  
 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
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12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Ο αιτούµενος παραγωγικός εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος µε 
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 συνολικός προϋπολογισµός του έργου µειώνεται κατά την παραπάνω 
διαφορά. 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΝ∆ΕΛΕΝΑΚΗ ΟΕ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Οι παραπάνω µεταβολές δεν επηρεάζουν τους στόχους και τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε προκύπτει ότι 
µεταβάλλουν τους όρους της υπαγωγής της πράξης στο πρόγραµµα. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου παραµένει ο εγκεκριµένος. 
 
 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Οι παραπάνω µεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου ούτε µεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της 
παρούσας πράξης στο πρόγραµµα. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου παραµένει ο εγκεκριµένος. 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟ 
ΣΥΣΤΑΣΗ) 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Οι παραπάνω µεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου ούτε µεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της 
παρούσας πράξης στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τον εγκριθέντα π/υ. 
 
Γίνεται δεκτή η αλλαγή επωνυµίας της επιχείρησης από «ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
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ΕΥΘΥΝΗΣ» και η έδρας της από «Ο∆ΟΣ Ι ΟΙΚΟ∆.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4 ΒΙΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε «ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ 3 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ». 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου παραµένει ο εγκεκριµένος. 
 
 

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα της επιχείρησης ως εξής : 
 

Στοιχεία Αρχική έδρα & τόπος υλοποίησης Νέα έδρα & τόπος 
υλοποίησης 

    Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Νοµός ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

∆ήµος ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Τοποθεσία ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 

∆ιεύθυνση Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 37 Ποτιέ 17 

Ταχ. Κώδικας 731 32 731 00 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

(+282) 1052597 (+282) 1050300 

Fax (+282) 1027991 __ 

e-mail cnossion@yahoo.gr  cnossion@yahoo.gr  

Αρµόδια ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Α’ ΧΑΝΙΩΝ Α’ 

 
Οι παραπάνω µεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου ούτε µεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της 
παρούσας πράξης στο πρόγραµµα. 
 
 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
17. Επωνυµία επιχείρησης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και εντάσσεται στο πρόγραµµα δαπάνη 
ύψους 17.259,20 €, η οποία θεωρείται επιλέξιµη βάσει του οδηγού του 
προγράµµατος. 
 
 
18. Επωνυµία επιχείρησης : WOOD ENERGY ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΞΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των 
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύµφωνα µε την αξιολόγηση. 
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19. Επωνυµία επιχείρησης : ΚΙΤΣΑΚΗΣ – ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΕΠΕ 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των 
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύµφωνα µε την αξιολόγηση. 
 
 
20. Επωνυµία επιχείρησης : ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το έργο απεντάσσεται από το 
πρόγραµµα. 
 
 
21. Επωνυµία επιχείρησης : Ν & Η ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  UNISOL 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ για τα 300 τ.µ. ως αποθηκευτικό χώρο – 
αύξηση π/υ κατά 45.000,00 €. 
 
 
22. Επωνυµία επιχείρησης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των 
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων  –  συνεπώς σύµφωνα µε την αξιολόγηση. 
 
 
23. Επωνυµία επιχείρησης : ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των  
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύµφωνα µε την αξιολόγηση. 
 
 
24. Επωνυµία επιχείρησης : ΧΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των 
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων. 
 
 
25. Επωνυµία επιχείρησης : ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθµολόγηση των 
αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύµφωνα µε την αξιολόγηση τους. 
 
 
26. Επωνυµία επιχείρησης : ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα θεραπείας. ∆εν µπορεί να ενταχθεί στον ΚΑ∆ 63, 
καθώς δεν είναι εταιρεία πληροφορικής, σύµφωνα µε την Γνωµοδοτική 
Επιτροπή. 
 
 
 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
 
 
27. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. & Γ. ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΟΕ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η 
απόφαση της διαδικασίας της αξιολόγησης και θεωρείται ότι οι δαπάνες 
λογισµικού και e-shop ορθά περικόπηκαν, διότι αφορούν την µη επιλέξιµη 
δραστηριότητα (ΚΑ∆ 72.19.29.01 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων διαδραστικών πολυµέσων (interactive multimedia)). 
 
 
28. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 
Ζητούνται από την επιχείρηση τιµολόγια και πρόσθετα δικαιολογητικά 
(prospectus κλπ) και το αίτηµα θα επανεξεταστεί σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
29. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης γίνεται δεκτή καθώς πρόκειται για 
κτιριακές δαπάνες που δεν αφορούν σε ανέγερση-επέκταση αλλά 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες είναι επιλέξιµες και εκτός 
ΒΙΠΕ. 
 
 
30. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΛΙΒ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η τελική 
απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τα κάτωθι: 
Α) τον επιµερισµό δαπανών,  
Β) την περικοπή δαπάνης και  
Γ) την µεταφορά δαπάνης, 
σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος. 
 
 
31. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. 
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Γίνεται δεκτή η απόφαση της αξιολογικής διαδικασίας και θεωρείται ότι το 
µηχάνηµα αφορά τη δραστηριότητα - ΚΑ∆ 28.30.3 “Κατασκευή Γεωργικών 
Μηχανηµάτων”. Η δραστηριότητα αυτή ανήκει σε αυτές που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (παράρτηµα V, σελ 125 του οδηγού του 
προγράµµατος) και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα κριτήρια-περιορισµούς του 
ΟΠΑΑΧ (γεωγραφικό, ύψος προϋπολογισµού, µέγεθος επιχείρησης) τα οποία 
πληροί η επιχείρηση, δε δύναται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες που αφορούν 
τον παραπάνω ΚΑ∆ (28.30.3). Συµπερασµατικά, η δαπάνη κρίνεται µη 
επιλέξιµη. 
 
 
32. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η 
απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς κρίνεται ότι ο προτεινόµενος 
παραγωγικός εξοπλισµός συνάδει µε µη επιλέξιµη δραστηριότητα σύµφωνα 
µε τον οδηγό του Προγράµµατος. 
 
 
33. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι η µηχανή 
δε συνάδει µε την επιλέξιµη δηλωθείσα δραστηριότητα, παραγωγή σαλατών 
και η σχετική δαπάνη περικόπτεται από τον προϋπολογισµό του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
34. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ε.Π.Ε 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η άποψη 
των αξιολογητών καθώς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού, εκτός 
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και η σχετική δαπάνη περικόπτεται από 
τον προϋπολογισµό του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
35. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΑΤΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η 
απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι οι δαπάνες αφορούν 
την εµπορική δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι την µεταποιητική και ως 
επόµενο ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 91.003€ κάτω από το 
κατώτατο όριο των 100.000€ που θέτει ο οδηγός για µεσαίες επιχειρήσεις. 
 
 
36. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΨΥΓΕΙΑ SOMMET ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση 
του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Η δαπάνη επιµερίζεται και εντάσσεται στην 
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κατηγορία 2.1-προµήθεια µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού εκτός 
ΑΠΕ και στην κατηγορία 1-∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων. 
 
 
37. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση 
του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα πληροφορικής, µε βάση τη δαπάνη η οποία εγκαθίσταται εκτός της 
επιχείρησης και εποµένως είναι µη επιλέξιµη δαπάνη σύµφωνα µε τον οδηγό 
του προγράµµατος. 
 
 
38. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INFOSHOP Α.Ε. 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση 
του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα πληροφορικής, µε βάση δαπάνη η οποία εγκαθίσταται εκτός της 
επιχείρησης και εποµένως είναι µη επιλέξιµη δαπάνη σύµφωνα µε τον οδηγό 
του προγράµµατος. 
 
 
39. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση 
του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι δαπάνες α/α:1 και α/α:2 προτείνεται να 
επιστρέψουν στην κατηγορία 2.1: Προµήθεια µηχανηµάτων, εξοπλισµού και 
λογισµικού εκτός ΑΠΕ. 
 
 
40. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση 
του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι κτιριακές δαπάνες αφορούν σε ανέγερση-
επέκταση σε περιοχή η οποία δεν είναι θεσµοθετηµένη ΒΙΠΕ και εποµένως 
δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος. 
 
 
41.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ 

 
Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης λόγω της ιδιαιτερότητας του 
αντικειµένου δραστηριότητας και των παραγόµενων προϊόντων. Γίνονται 
δεκτές οι αιτιάσεις της επιχείρησης να προσκοµιστεί η απαραίτητη άδεια 
διάθεσης των υπό παραγωγή προϊόντων από τον αρµόδιο Εθνικό φορέα κατά 
τον τελικό έλεγχο επαλήθευσης της επένδυσης, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η 
παραγωγική διαδικασία των αντιδραστηρίων και σκευασµάτων. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν λάβει την απαραίτητη άδεια διάθεσης των υπό 
παραγωγή προϊόντων από τον αρµόδιο Εθνικό φορέα, το έργο της 
απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
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42. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης για αλλαγής τόπου εγκατάστασης 
στη διεύθυνση Γρηγορίου Λαµπράκη 38, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης γίνεται 
δεκτό διότι προσκοµίστηκε έγκαιρα (πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του 
ειδικού όρου έγκρισης) η σχετική βεβαίωση χρήσης γης. 
 
 
43. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ 
 
Τα αιτήµατα τροποποίησης για αλλαγή επωνυµίας και αλλαγής εταιρικής 
σύνθεσης της επιχείρησης γίνονται δεκτά. Η νέα επωνυµία είναι «Κοσµίδης 
∆ηµήτριος – Λίτας Αργύριος ΟΕ» και η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κοσµίδης 
∆ηµήτριος 50%, Λίτας Αργύριος 50%.  
 
 
44. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB 

Ε.Ε 
 
Το αίτηµα τροποποίησης για αλλαγή της επωνυµίας της επιχείρησης γίνεται 
δεκτό. Η νέα επωνυµία είναι «∆ηµητριάδης Θεόδωρος PHYSICOCHEMICAL 
ANALYSIS LAB και Σία Ε.Ε». 
 
 
45. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΑΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το 
πρόγραµµα, αφού δεν προσκόµισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε 
σύµφωνα µε τον ειδικό όρο ένταξης. 
 
 
46. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΟΝ. 

ΕΠΕ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το 
πρόγραµµα, αφού δεν προσκόµισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε 
σύµφωνα µε τον ειδικό όρο ένταξης. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/29-11-2011 

 
 
ΕΛΑΝΕΤ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. 
Γίνεται δεκτή η απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης. ∆εν 
προσκοµίσθηκε κανένα νέο στοιχείο. Τα επιχειρήµατα που παρέθεσε η 
επιχείρηση δεν επηρεάζουν τη βαθµολογία της πρότασης, αφού αφορούν στο 
σύνολο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και όχι στο υποβαλλόµενο 
επενδυτικό σχέδιο. 
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.  
Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη βάσει του οδηγού του προγράµµατος. 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ 
 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. 
Θεωρείται ότι έχει εφαρµοστεί σωστά η υπ’ αριθµόν 2003/361/ΕΚ Σύσταση 
της Επιτροπής, βάσει της οποίας η εν λόγω επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως 
Μεγάλη. 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : FRUITFUL COMPANY ΕΠΕ 
 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. ∆εν προσκοµίσθηκε 
κανένα νέο στοιχείο. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 
∆ικαιολογητικών – Τυπικών Προϋποθέσεων. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. 
Tα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν (Σεπτέµβριος 2011) ήταν ελλιπή και 
εκπρόθεσµα. 
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6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ∆. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. 
Tο σύνολο των απορριφθεισών δαπανών θεωρούνται ως µη επιλέξιµες, είτε 
επειδή αφορούν στους χώρους γραφείων της επιχείρησης, είτε επειδή δε 
συνάδουν µε τον ΚΑ∆ της επένδυσης. 
 
 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
 
Γίνονται δεκτά τα ακόλουθα: 
α) Στην κατηγορία 2.1 προστίθεται δαπάνη αξίας 14.900  και 
β) ∆απάνη παραµένει στην κατηγορία 6.1 αξίας 3.000 €. Συνεπώς ο τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 72.687,50 € σε 
91.312,50 € και η δηµόσια επιχορήγηση από 29.075,00 € σε 36.525,00 €. 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Ζητούνται µε επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) βεβαίωση χρήσης γης, από την επιχείρηση «Μαρκάκης & ΣΙΑ» και β) από 
την επιχείρηση «FCS ΑΤΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ», µε την οποία 
συστεγάζεται, σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια εγκατάστασης. 
Να δοθεί προθεσµία ενός µήνα για την προσκόµιση των παραπάνω 
δικαιολογητικών. 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : MY SOFTWARE HOUSE-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ζητείται, µε επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ, από την επιχείρηση βεβαίωση χρήσης 
γης και να δοθεί προθεσµία ενός µήνα για την προσκόµισή της. 
 
 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Να σταλεί, από τον ΕΦΕΠΑΕ, σχετική επιστολή στην επιχείρηση, µε την 
οποία να της ζητείται η προσκόµιση της βεβαίωσης χρήσης γης εντός ενός 
µήνα, ειδάλλως θα απενταχθεί από το πρόγραµµα. 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το 
πρόγραµµα, αφού δεν προσκόµισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε 
σύµφωνα µε τον ειδικό όρο ένταξης. 
 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
 
Απόσυρση του παραπάνω θέµατος καθώς προσκοµίστηκε βεβαίωση χρήσης 
γης και για τον δεύτερο τόπο εγκατάστασης. 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΟΥEΡΧΑΟΥΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
-∆ΙΑΝΟΜΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΝΝΗ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/14-12-2011 

 
 
∆ΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. 
 
 
1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα, χωρίς αύξηση του 
εγκεκριµένου π/υ, για τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα µεταβολής της επωνυµίας 
από Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (∆. Βεζέρης ΜΕΠΕ) σε Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Ε.Ε. 
(∆. Βεζέρης και Σία Ε.Ε.). 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα, χωρίς αύξηση του 
εγκεκριµένου π/υ, για τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα αλλαγής της Αρχικής Νοµικής 
Μορφής της υπό σύσταση επιχείρησης από Ο.Ε. σε ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και την µεταβολή της επωνυµίας από ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σε 
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Γ. ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

«AGRI-LIP» 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα της απένταξης από το 
Πρόγραµµα µετά από αίτηση του επενδυτή.  
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7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Σ & ΣΙΑ 
 
Το θέµα να εξετασθεί από τον ΕΦ∆ και τον Εταίρο του καθώς αποτελεί θέµα 
ήσσονος σηµασίας σύµφωνα µε την §14.6 του οδηγού του προγράµµατος. 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για τροποποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 
Οι παραπάνω µεταβολές δεν επηρεάζουν τους στόχους και τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε προκύπτει ότι 
µεταβάλλουν τους όρους της υπαγωγής της πράξης  στο πρόγραµµα.  
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΟΞΑΣΤΑKΗΣ ΕΠΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα της επιχείρησης, καθόσον ο 
αιτούµενος παραγωγικός εξοπλισµός, είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από 
τον εγκεκριµένο, ενισχύεται ο καινοτόµος χαρακτήρας της επένδυσης, ενώ δεν 
παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο 
Πρόγραµµα και διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
∆εν γίνεται δεκτή η αύξηση του προϋπολογισµού του έργου, καθώς 
σύµφωνα µε την §14.6 του οδηγού του προγράµµατος, «δεν γίνεται δεκτό 
αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού». 
 
 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
 
 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΒ-

01694) 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου 
από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραµµα.  
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΕΒ-02198) 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου 
από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  BDD Ν. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ  (ΕΒ-03623) 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα τροποποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου, µε διατήρηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
του έργου στα 359.438€. 
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13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΩΤΗΣ Μ – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε. (ΕΒ-

00710) 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
∆ιατηρείται ο εγκεκριµένος π/υ. 
 
 
 
AE∆ΕΠ 
 
 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΡ∆ΕΝΗΣ 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση  του ΕΦ∆, 
για τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, 
χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 
 
 
 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 
Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης διότι σε συνέχεια της 
απόφασης της επιτροπής παρακολούθησης της 28/11/2011, προσκοµίστηκαν 
από την επιχείρηση τιµολόγια προϊόντων και πρόσθετα δικαιολογητικά τα 
οποία µετά από έλεγχο κρίθηκε ότι συνάδουν και µε την επιλέξιµη 
δραστηριότητα: Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής 
και διαιτητικών τροφών (ΚΑ∆ 10.86).  
 
 
16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ 

ΑΕΒΕ 
 
Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Να πραγµατοποιηθεί 
επαναξιολόγηση της πρότασης της επιχείρησης από δύο νέους αξιολογητές, 
από την υπάρχουσα λίστα µε τυχαία επιλογή. 
 
 

17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
Α) Το αίτηµα τροποποίησης για αλλαγή της νοµικής µορφής της επιχείρησης 
γίνεται δεκτό. ∆ε θα πραγµατοποιηθεί για ίδρυση επιχείρησης µε νοµική 
µορφή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, αλλά θα γίνει επέκταση δραστηριότητας της 
υφιστάµενης εµπορικής ατοµικής επιχείρησης ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
µε προσθήκη νέου µεταποιητικού ΚΑ∆ στην εφορία και την έκδοση όλων των 
αναγκαίων αδειών λειτουργίας. 
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Β) Το αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
απορρίπτεται διότι το αρχικό εγκεκριµένο µηχάνηµα που τελικά αγοράστηκε 
σε χαµηλότερη τιµή είναι µεταχειρισµένο, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο 
από το σχετικό τιµολόγιο, όσο και από τη σχετική βεβαίωση του προµηθευτή. 
 
 
ΕΛΑΝΕΤ 
 
 
18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : OK BREAD ΕΠΕ 

 
∆ε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι ο φορέας 
της επένδυσης OK BREAD ΕΠΕ είναι συνδεδεµένος µέσω φυσικού 
προσώπου, λόγω κυρίαρχης επιρροής και όµορης αγοράς, µε την εταιρεία OK 
ANYTIME MARKET ΑΕ, η οποία είναι συνεργαζόµενη µε την εταιρεία 
ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνεπώς ο φορέας της επένδυσης είναι 
ως προς το µέγεθος µεγάλη επιχείρηση, γεγονός που την καθιστά µη 
επιλέξιµη για το πρόγραµµα. 
 
 
19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : APOLLO ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Α.Ε. 

 
Γίνεται δεκτή η τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
Η αξία του προς αντικατάσταση εξοπλισµού ανέρχεται σε 34.300,00€ και 
αντιστοιχεί σε 21% του συνολικού προϋπολογισµού (163.000,00€), ενώ το 
κόστος αγοράς του νέου εξοπλισµού είναι 26.925,76€. 
 
 
20.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΚΛΗΣ 
 
Γίνεται δεκτή η τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
Η αξία του προς αντικατάσταση εξοπλισµού ανέρχεται σε 24.849,40€ και 
αντιστοιχεί σε 27,47% του συνολικού προϋπολογισµού (90.453,75€), ενώ το 
κόστος αγοράς του νέου εξοπλισµού είναι 25.000,00€, χωρίς αύξηση του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
 
 
21.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Υ-ΝΟΤ PLASTIC ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ 

 
Γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός (399.000€) και το χρηµατοδοτικό σχήµα δεν 
µεταβάλλονται. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/17-1-2012 

 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα της επιχείρησης για 
τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
O προϋπολογισµός του έργου µειώνεται, λόγω των παραπάνω, από 
110.970,46€ σε 110.788,73€. 
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΕ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆ 
για τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, 
χωρίς αύξηση συνολικά του οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 
 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και η τροποποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 
Ο νέος π/υ διαµορφώνεται στις 357.300,00€ και η δηµόσια δαπάνη στις 
125.055,00€. 
 
 

ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 
 

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ιωαννης ΑΘ. Στυλιαρας (ΕΒ-02072) 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ για την τροποποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 
∆ιατηρείται αµετάβλητος ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός στα 
38.469,50€.  
Το υπερβάλλων ποσό των 4.965,50€ θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης. 
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ΕΦ∆ ΕΛΑΝΕΤ 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Μαντζίκου Σεβαστιανή 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΕΝΗ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΕΛΑΝΕΤ). 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΡΗΣ ΚΑΚΛΗΣ 

 
Το αίτηµα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό.  
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Γίνεται δεκτή η βαθµολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η 
απόφαση που έλαβε η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών 
και Τυπικών Προϋποθέσεων. 
 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 

 
Το αίτηµα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό.  
Γίνεται δεκτή η βαθµολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η 
απόφαση που έλαβε η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών 
και Τυπικών Προϋποθέσεων. 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Το αίτηµα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό.  
Γίνεται δεκτή η βαθµολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η 
απόφαση που έλαβε η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών 
και Τυπικών Προϋποθέσεων. 
 
 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 
Το αίτηµα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό.  
Γίνεται δεκτή η βαθµολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς η 
απόφαση που έλαβε η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών 
και Τυπικών Προϋποθέσεων. 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ Μ & Ε Ο.Ε. 

 
Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτή, καθώς εγείρει θέµα 
αλλαγής ουσιαστικού όρου του οδηγού του προγράµµατος (διατήρηση 
υφιστάµενου προσωπικού). 
 
 
16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του φυσικού αντικειµένου της 
επιχείρησης στο όριο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
 
 
17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : TWIN NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του φυσικού αντικειµένου της 
επιχείρησης στο όριο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και το αίτηµα 
αλλαγής προµηθευτή. 
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18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΑΡΟ ΒΙΟ Ε.Π.Ε 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
Ζητείται η νοµική διερεύνηση του θέµατος από τη νοµικό σύµβουλο της 
ΕΛΑΝΕΤ, προκειµένου να ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 
 
 
ΕΦ∆ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
 
  
19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης γίνεται δεκτή. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης δέχεται τις αιτιάσεις της επιχείρησης, καθώς 
θεωρεί ότι ο εξοπλισµός που περιγράφεται στο επενδυτικό σχέδιο δύναται να 
αφορά και τους προτεινόµενους στο επενδυτικό σχέδιο ΚΑ∆ (10.71.11.01, 
10.71.12 και 10.72.19.01). 
 
 
20. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 

 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για την ολοκλήρωση του έργου µε κωδικό 
ΕΒ-01234. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 800.000€ 
και η επιχορήγηση δηµοσίου 280.000€. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 1/22-11-2011, 
2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
 
 
    

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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