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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Αθήνα, 24/4/2012 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 4571/540 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 7/22-3-2012 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. 471/5-4-2012 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 7/22-3-2012. 
 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 7/22-3-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 
2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7/22-3-2012 
 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, καθώς 
ο αιτούµενος παραγωγικός εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από τον 
εγκεκριµένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο 
Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς 
τους στόχους του προγράµµατος.  
 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟ∆ΟΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, καθώς 
ο αιτούµενος παραγωγικός εξοπλισµός είναι επιλέξιµος, δεν παραβιάζονται τα 
κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του 
προγράµµατος. 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ για έκδοση απόφασης ένταξης και έγκρισης 
χρηµατοδότησης έργου της επιχείρησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ µε 
κωδικό έργου ΕΒ-01181. 
Πραγµατοποιήθηκε επαναξιολόγηση (σε συνέχεια απόφασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης της 14/12/2011 συνεδρίασης) από δύο νέους αξιολογητές, από την 
υπάρχουσα λίστα µε τυχαία επιλογή στις 16/02/2012. Η βαθµολογία του Α’ 
αξιολογητή ήταν 69.37 και του Β’ αξιολογητή 66.37. Η τελική βαθµολογία της 
πρότασης είναι 67.87, δηλαδή µεγαλύτερη από την κατώτατη βαθµολογία των 50 
που απαιτείται, βάσει του Οδηγού του Προγράµµατος, για την ένταξη ενός σχεδίου 
στο Πρόγραµµα.  
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 800.000€ και η επιχορήγηση 
δηµοσίου 280.000€. 
 
 
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις και θα 
συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ - ∆. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ - Ν. 

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ο.Ε. 
 
Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα τροποποίησης 
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης Χ. Γεωργιάδης - ∆. 
Γεωργιάδης - Ν. Αλτιπαρµάκης ΟΕ., καθώς 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 εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
διαµορφώνεται από 281.335€ στις 214.235€ και η αιτούµενη επιχορήγηση 
από126.600,75€ στις 96.405,75€. 
 
 
6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις και θα 
συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ ΟΣ 
 
 

 
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «Ι. ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ & Σια Ο.Ε.. 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
ο αιτούµενος παραγωγικός εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από τον 
εγκεκριµένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο 
Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς 
τους στόχους του προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ 
 
 
 
8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΚΤΟΥΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΒΕΕ 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
το αιτούµενο φυσικό αντικείµενο είναι ισοδύναµο ή και καλύτερο από τον 
εγκεκριµένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο 
Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς 
τους στόχους του προγράµµατος. 
 
 
9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. 
 
Η Επιτροπή οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του ΕΦ∆ και γίνεται δεκτό το αίτηµα 
απένταξης της επιχείρησης από το Πρόγραµµα. 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

 
10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις και θα 
συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  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. ∆εν προσκοµίσθηκαν νέα 
στοιχεία. 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
 
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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. Τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει ο αρχικά εγκεκριµένος ποσού 
190.410,60€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση ποσό 95.205,30€. Το επιπλέον ποσό των 
1.931,40€ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση. 
 
 
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
1. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για  µεταφορά της δαπάνης που αφορά σε 
πρόσθετο προσωπικό (Π.Ε.) αξίας €10.000,00 από την κατηγορία 1 που εκ 
παραδροµής εγκρίθηκε κατά την ένταξη, στην κατηγορία 4 σύµφωνα µε τον Οδηγό 
του Προγράµµατος. 

2. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για την παραλαβή, του έργου της επιχείρησης 
ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε κωδικό ΕΒ-03598, σε ποσοστό 
100% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε αρχικά εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό €680.000,00 και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη €204.000,00, τελικό 
προϋπολογισµό €680.000,00 και επιστροφή δηµόσιας επιχορήγησης €11.467,2 
καθώς δεν τηρήθηκε ο όρος του προγράµµατος για την διατήρηση του 
προσωπικού και επιβλήθηκε ποινή ίση µε €15.667,2 (συνολική µείωση 
υφιστάµενου προσωπικού σε σχέση µε τον µήνα ολοκλήρωσης -Ιανουάριος 2012 
κατά 7,68%). 

 
14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΠΟΥ∆ΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Ο τελικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 110.075,73€, µε τελικό επιλέξιµο 
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 110.075,73€ και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 44.030,29€ 
 
 
15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης. Ο 
τελικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 189.270,90€, µε τελικό επιλέξιµο 
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 189.270,00€ και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 75.708,00€ 
 
 
16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  MEVACO ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

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

17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ο.Ε. 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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. Τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει ο αρχικά εγκεκριµένος ποσού 
74.916,67€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση  ποσό 29.966,67€. 
 
 
18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς οι αλλαγές στον εξοπλισµό δεν 
επηρεάζουν αρνητικά τον αρχικό σκοπό της επένδυσης. Επιπλέον ο αιτούµενος 
εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από τον εγκεκριµένο, δεν 
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παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ 
διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του 
προγράµµατος. 
 
Ο αιτούµενος συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις 379.431,30€. Ο 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανέρχεται 376.863,90€. Η διαφορά µεταξύ των δύο 
προϋπολογισµών (2.567,40€), θα καλυφθεί µε ίδια συµµετοχή της επιχείρησης.  
 
 
19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  PERIGRAMMA-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της 
επιχείρησης, µε επιστροφή της ληφθείσας προκαταβολής των 71.271,00€, 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την καταβολή. 
 
 
20. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  I. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ∆. 

ΠΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε. 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της 
επιχείρησης. 
 
 

21. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
Γίνεται δεκτή, µε βάση τα προσκοµισθέντα στοιχεία, η δαπάνη του µηχανήµατος σε 
αξία ίση µε 73.850€, όπως προκύπτει από το παραστατικό πώλησης του 
κατασκευαστικού οίκου προς την προµηθεύτρια εταιρεία, πριν την έκπτωση. 
 
 
22. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ∆. ΘΩΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Ο τελικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 93.508,06€, µε τελικό επιλέξιµο 
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 93.508,06€  και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 37.403,22€ 
 
 
23. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Συνεπώς, ο τελικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 41.900,00€, µε τελικό 
επιλέξιµο επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 41.900,00€  και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 16.760,00€ 
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24. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  POWER LOCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Ο τελικός προϋπολογισµός παραµένει στα 260.060,00€, µε τελικό επιλέξιµο 
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 260.060,00€ και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 104.024,00€. Το επιπλέον ποσό των 4.552,70€ θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από την επιχείρηση. 
 
 
25. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TEΧΝΟΚΑΝ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέµατος για περαιτέρω διευκρινίσεις και θα 
συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση. 
 
 
26. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ INTELLIGENT TRANSPORT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
η ακύρωση εγκεκριµένης δαπάνης κι η µεταφορά της αξίας της σε εγκεκριµένη 
δαπάνη διαφορετικής κατηγορίας, δεν επηρεάζει αρνητικά τον αρχικό σκοπό της 
επένδυσης. Επιπλέον ο αιτούµενος εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος 
από τον εγκεκριµένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της 
πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση θα 
ελέγχεται από τον ΕΦ∆ το εύλογο του κόστους. 
 
 
27. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΣΗ 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης για 
αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος, καθώς δεν θα γίνει χρήση του εγκεκριµένου 
τραπεζικού δανεισµού αλλά το σύνολο της επένδυσης θα καλυφθεί από ίδια 
κεφάλαια. Η αλλαγή αυτή  δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης 
καθώς και τα όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της 
επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Το χρηµατοδοτικό σχήµα διαµορφώνεται από: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  
 

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
                                                                             ΠΟΣΟ                                   
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΔΑ: Β4ΩΝΦ-ΨΒ8



Σελίδα 12 από 13 

 Α. Ίδια Συµµετοχή                                                                  11.360,50€                           25,00 % 
 Β. Τραπεζικός ∆ανεισµός                                                      15.904,70€                           35,00 % 
 Γ. Αιτούµενη Επιχορήγηση                                                       18.176,80€                           40,00 % 
 Αιτούµενος Προϋπολογισµός 
(Α + Β + Γ)                 

            45.442,00€                       100,00 % 

 
2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μη Επιχορηγούµενος 
Προϋπολογισµός                               

                    0,00€ 
 

 

 
3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός Προϋπολογισµός 
(Α+Β+Γ+2)                           

                     
)                          45.442,00€ 
 

 

 
Σε:  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  
 

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
                                                                                        ΠΟΣΟ                     
ΠΟΣΟΣΤΟ 
 Α. Ίδια Συµµετοχή                                                                  27.265,20€                           60,00 % 
 Β. Τραπεζικός ∆ανεισµός                                                               0,00€                             0,00 % 
 Γ. Αιτούµενη Επιχορήγηση                                                       18.176,80€                           40,00 % 
 Αιτούµενος Προϋπολογισµός 
(Α + Β + Γ)                 

            45.442,00€                       100,00 % 

 
2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Μη Επιχορηγούµενος 
Προϋπολογισµός                               

                    0,00€ 
 

 

 
3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισµός 
(Α+Β+Γ+2)                           

                     
)                          45.442,00€ 
 

 

 
 
 
28. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΟ ΒΙΟ Ε.Π.Ε 

 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης για 
αλλαγή εταιρικής σύνθεσης, καθώς η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας και αξιολόγησης και τα όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του 
προγράµµατος. 
 
 
29. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς η αντικατάσταση των εγκεκριµένων 
δαπανών  δεν επηρεάζει αρνητικά τον αρχικό σκοπό της επένδυσης. Επιπλέον, ο 
αιτούµενος εξοπλισµός είναι ισοδύναµος ή και καλύτερος από τον εγκεκριµένο, δεν 
παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα, ενώ 
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διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του 
προγράµµατος. Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται στις 
304.315,00€. 
 
 
30. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES 

ΑΒΕΕ 
 
Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για την ολοκλήρωση του έργου µε κωδικό ΕΒ-
01947. 
Ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός της επένδυσης είναι €297.848,70, η 
αναλογούσα δηµόσια δαπάνη €119.139,48 µείον την ποινή για την µη διατήρηση 
του υφιστάµενου προσωπικού ίση µε €11.913,95, ήτοι €107.225,53. 
 
 
31. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΝ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
 
Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, καθώς 
οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης ως 
προς τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Συνεπώς, ο τελικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα 86.531,00€, µε τελικό 
επιλέξιµο επιχορηγούµενο προϋπολογισµό 84.738,75€  και επιχορηγούµενη δηµόσια 
χρηµατοδότηση 33.895,50 
 
Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 7/22-3-2012 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 
- Γενικό ∆/ντή ΙΙ Γενικής ∆/νσης 
- ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
- ∆/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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