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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Αθήνα, 7/3/2013 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 3151/453 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 22/9-11-2012, 23/06-12-2012 και 24/07-12-2012, 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

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. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012). 

5. Την υπ. αριθμ. 30376/Δ106 721/5-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» 
(ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012). 

6. 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). 

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

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

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

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

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

12. 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). 

13. 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). 

14. 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. 

15. 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). 
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16. 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». 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 
7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 
φορά. 

19. 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). 

20. 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». 

21. 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». 

22. 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). 

23. 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). 

24. 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».  

25. 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». 
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26. 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). 

27. 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». 

28. 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». 

29. 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». 

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

31. 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). 

32. 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). 

33. 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). 

34. 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 
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Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013», (ΦΕΚ 3571/Β/31-12-2012). 

35. 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). 

36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

37. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1632/231/6-2-2013 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 22/9-
11-2012, 23/06-12-2012 και 24/07-12-2012. 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών 22/9-11-2012, 23/06-12-2012 και 24/07-12-2012 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22/09-11-2012 
 

 

 

1.1 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

NETU ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.  

ΕΒ –02151 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 
 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23/06-12-2012 
 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  AEΔΕΠ 

ΜΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΞΗΡΑΝΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΒ – 03007 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΕΔΕΠ 

ΛΑΤΕΜ ΕΠΕ 

ΕΒ – 03438 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 

1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΕΔΕΠ 

Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ –ΑLGCOT  EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΒΕ 

ΕΒ – 02481 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02141 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02753 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  ΟΕ 

ΕΒ – 03118 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραμμα 

 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Β.Ε.Τ.Α.Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΒ – 01240 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση ΕΦΔ για την απένταξη της επιχείρησης και την 
επιστροφή εντόκως του ποσού 139.300 ευρώ σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΕΤU EΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 

ΕΒ – 02151 

"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 διατηρείται στο 
ύψος του εγκεκριμένου, ήτοι 454.893,86 € με δημόσια χρηματοδότηση 
136.468,16 € 

 

2.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΕΡΑΛ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ 

ΕΒ – 00160 

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 τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τροποποιείται από 388.955,00 
σε 365.741,83 και η δημόσια δαπάνη από 155.582,00 σε 146.296,73. 
 

3.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ  ΕΠΕ 

ΕΒ 03439 

Ορθή επανάληψη του πρακτικού 15/13-9-2012 στο σημείο που αναφέρεται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης το ύψος του τελικού επιχορηγούμενου 

π/υ και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης τα οποία διαμορφώνονται ο 

μεν π/υ από 399.195,00 € σε 398.070,90 € η δε δημόσια χρηματοδότηση από 

159.678,00 € σε 159.228,36 €. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24/07-12-2012 

 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

CITYWAVE SYSTEMS EΠΕ  

ΕΒ – 01974 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 

1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  KEΠA-ANEM 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 

ΕΒ -02264 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα απένταξης της επιχείρησης 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», με κωδικό έργου ΕΒ-02264 με 
επιστροφή της ληφθείσας προκαταβολής των 87.899,62€ προσαυξημένο κατά 
το ποσό των νόμιμων τόκων από την καταβολή. 
 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  KEΠA-ANEM 

ΕΒ 1741 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. & ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ.ΖΙΩΓΑΣ ΟΕ 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα απένταξης της επιχείρησης 
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. & ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΖΙΩΓΑΣ Ο.Ε. " 
 
1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  KEΠA-ANEM 

ΕΒ 2130 

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα απένταξης της επιχείρησης 
"ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ " 
 
1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  KEΠA-ANEM 

ΕΒ 3192 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα απένταξης της επιχείρησης 
"ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ". 
 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΔΕΣΜΟΣ 

ΕΒ 03473 

Γ. ΧΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 

 

2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΒΙΟΜΥΛ ΜΟΝ ΕΠΕ  

ΕΒ – 01801 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου ως εισήγηση ΕΦΔ. Ο 
συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 316.700€ σε 317.600€ ενώ ο 
επιχορηγούμενος παραμένει στα 316.700€ και ΔΔ 142.515,00€ " 
 

2.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΡΑΝΑΣ –ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΟΕ   

 ΕΒ – 01859 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για την αλλαγή του εταίρου στην 
ομόρρυθμη εταιρεία σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
 

2.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – AΝΔΙΑ 

MICRON TEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 ΕΒ – 00728 

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 τελικός Π/Υ διαμορφώνεται από 383.445,00€ σε 368.233,11€ και η δημόσια 
δαπάνη από 134.205,75 σε 128.881,59€  
 

2.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – AΝΔΙΑ 

ΑΦΟΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΜΠΙΛΙΡΗ 

ΕΒ – 01753 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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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 Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 78.435,00€  σε 
64.271,83€ και η δημόσια δαπάνη από 27.452,25€ σε 22.495,14.               
 

2.5.      
ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΙΝΤΖΕΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ – 00832 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΙΝΤΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ""  
δεδομένου ότι οι αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης 
υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.  
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο στα 
σημερινά δεδομένα της αγοράς χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 121.815,00€ σε 
86.755,00€, και η δημόσια επιχορήγηση από 54.816,75 € σε 39.039,75€ . 
 
2.6.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  Α.Ε. 

ΕΒ – 02790 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ 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 μειώνεται από 400.000,00€ σε 
395.618,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 180.000,00 σε 178.028,10€. 

 
2.7.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  

ΕΒ – 03204 

"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
δεδομένου ότι οι αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους 
παραγωγής/επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. 
Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 336.537,50€ σε 
262.987,50€ και η δημόσια επιχορήγηση από 117.788,12 σε 92.045,63€. 

 
2.8.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΕΒ – 02192 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
δεδομένου οι αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους 
παραγωγής/επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.   

Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 84.618,60€ σε 
31.834,13€ και η δημόσια επιχορήγηση από 38.078,37€ σε 14.325,36€. 

 
2.9.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02668 

"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
δεδομένου ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση 
των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η 
προτεινόμενη τροποποίηση προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σημερινές 
ανάγκες της επιχείρησης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, χωρίς να επέρχεται 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ
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απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 137.28028,00€ σε 
62.130,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 61.776,00€ σε 27.958,50€. 

 
2.10.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΒΕΕ 

ΕΒ – 03087 

Απορρίπτεται το αίτημα τροποποίησης της Επιχείρησης γιατί μεταβάλλονται 
ουσιωδώς οι στόχοι του έργου εξ αιτίας της κατάργησης αγοράς ενός μεγάλου 
μηχανήματος (Φρέζα INTERTRADE) γεγονός που επηρεάζει τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου. 
 

2.11.      
ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ  ΣΟΥΡΩΤΗ  

ΕΒ – 1543 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ "" 
δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 150.769,40€ σε 
144.650,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 50.774,29€ σε 50.627,50€. 

 
2.12.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

I.MΠΑΤΣΗΣ  Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΒ – 03490 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης “Ι. ΜΠΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”, 
δεδομένου ότι η επιχείρηση προσαρμόζει το επενδυτικό της σχέδιο στα νέα 
τεχνολογικά δεδομένα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι νέες 
δαπάνες διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης 
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υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 153.502,00€ σε 
115.517,79€ και η δημόσια επιχορήγηση από 69.075,90€ σε 51.983,01€. 
 
2.13.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01911 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ 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 εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 392.500,00€ σε 
379.901,50€ και η δημόσια επιχορήγηση από 176.625,00€ σε 170.955,68€ 

 
2.14.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΦΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΕΒ – 01823 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης “ΦΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ”, 
δεδομένου ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης και να προσαρμοστούν στις 
χαμηλότερες απαιτήσεις  της αγοράς , ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές 
συνθήκες. Η προτεινόμενη τροποποίηση προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο 
στη σημερινή ζήτηση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, χωρίς να 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης.  
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 121.252,00€ σε 
76.852,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 54.563,40€ σε 34.583,40€. 
 
2.15.      

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ Α- PORTA Μ.Ε.Π.Ε. 

ΕΒ – 02520 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ A-PORTA 
Μ.Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΦ-ΖΦΛ



Σελίδα 14 από 15 

της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής/επένδυσης, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης 
υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η επιχείρηση προσαρμόζει το 
επενδυτικό της σχέδιο ώστε ο παραγωγικός της προσανατολισμός να 
παρακολουθεί την ζήτηση της αγοράς με τα αναμενόμενα οφέλη. Επιπλέον, 
δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης.  
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 242.402,00€ σε 
189.843,73€ και η δημόσια επιχορήγηση από 109.080,90€ σε 85.429,68€. 
 

2.16. 
ΕΦΔ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ – 03668 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή χρηματοδοτικού 
σχήματος, δεδομένου ότι το έργο, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, 
υλοποιήθηκε στο 100% . 
 
2.17. 

ΕΦΔ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ – 00591 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της 
επιχείρησης ως εισήγηση ΕΦΔ. 

Ο συνολικός επιχορηγούμενος π/υ παραμένει σε 88.423,00 € με ΔΔ 
39.790,35 €. 

 

3.1. 

ΕΦΔ  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

OΡΜΠΙΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΕΒ-02762 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η τροποποίηση του έργου της 
επιχείρησης "ΟΡΜΠΙΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" με ΕΒ-02762  
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 115.250,00€ και η 
δημόσια επιχορήγηση σε 51.862,50€. 

 
 

Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 22/06-12-2012 
και 23/07-12-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
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"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
«Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις 
ένταξης και χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων». 
 
 
    

Ο Υφυπουργός  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

 

 

 

 

Αθανάσιος Σκορδάς 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γενικό Δ/ντή ΙΙ Γενικής Δ/νσης 
- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
- Δ/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 

- ΕΦΕΠΑΕ 
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