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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
Αθήνα, 8/1/2013 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 212/21 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 18/01-11-2012, 19/05-11-2012, 20/08-11-2012 και 
21/09-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

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

4. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012). 

5. Την υπ. αριθµ. 30376/∆106 721/5-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆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). 
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16. 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». 

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 ∆ιαχείρισης 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 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». 

21. 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». 

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. 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). 
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35. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόµενα θέµατα. 

36. Τα υπ. αριθµ. πρωτ. 14405/2525/11-12-2012 και 14958/2606/19-12-2012 
έγγραφα της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος "Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», µε τα οποία 
υποβάλλονται τα πρακτικά 18/01-11-2012, 19/05-11-2012, 20/08-11-2012 και 
21/09-11-2012. 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 18/01-11-2012, 19/05-11-2012, 20/08-11-2012 
και 21/09-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
ως ακολούθως : 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18/01-11-2012 
 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΜΥΛΩΝΙ∆ΗΣ Γ. – ΖΛΑΤΙΝΗΣ Ι. – ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. 

ΕΒ – 00189 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης , δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές  των  µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης 
αλλά συµβάλλουν  στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία όπως προκύπτει 
από τις ανάγκες της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι  διαφορά 
κόστους η οποία προκύπτει θα καλυφθεί από την επιχείρηση. 

Ο συνολικός π/υ παραµένει σε 397.950,00 € µε ∆∆ 198.975,00 €. 

 

1.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΑΦΟΙ ∆ΑΛΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01134 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι αλλαγές  των  
µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης αλλά 
συµβάλλουν στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία όπως προκύπτει από τις 
ανάγκες της επιχείρησης, λόγω της προσαρµογής της στις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 168.963,00 € σε 
123.949,26€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 84.481,50 € σε 61.974,63 € 

 

1.3 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 
ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΒ – 00931 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης δεδοµένου ότι ο 
προτεινόµενος προς αντικατάσταση  εξοπλισµός  εξυπηρετεί και συµβάλλει 
κύρια στην υλοποίηση των απαραίτητων δοκιµών υπαρχόντων και νέων 
υψηλής τεχνολογίας προϊόντων, επαληθεύσεων και µετρήσεων, σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα πρότυπα που απαιτούνται για την µαζική παραγωγή των 
προϊόντων  της εταιρείας. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 799.857,25 µε ∆∆ 
319.942,90 σε 798.297,94 µε ∆∆ 319.319,18 €. 
 

1.4 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01463 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι αλλαγές  των  
µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης αλλά 
συµβάλλουν  στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία πως προκύπτει από τις 
ανάγκες της επιχείρησης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός παραµένει  65.606,00 €  και η δηµόσια 
επιχορήγηση 32.803,00 € 

 

1.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ 

ΕΒ – 02987 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές  των  µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης 
αλλά συµβάλλουν  στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία όπως προκύπτει 
από τις ανάγκες της επιχείρηση. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός παραµένει  32.600,00 €  και η δηµόσια 
επιχορήγηση 16.310,00 €. 

 

1.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01872 
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Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι αλλαγές  των  
µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης αλλά 
συµβάλλουν  στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της επιχείρησης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 398.483,40€ σε 
398.152,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 199.241,70€ σε 199.076,00 € 

 

1.7 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΒ – 01072 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι αλλαγές  των  
µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης αλλά 
συµβάλλουν  στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία όπως προκύπτει από τις 
ανάγκες της επιχείρησης. Η διαφορά κόστους η οποία προκύπτει βαρύνει την 
επιχείρηση και µόνο. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός παραµένει  377.756,86 €  και η δηµόσια 
επιχορήγηση 151.102,74 €. 

 

1.8 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε. 

ΕΒ – 03302 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης δεδοµένου ότι οι αλλαγές  των  
µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της επένδυσης αλλά 
συµβάλλουν στην καλύτερη παραγωγική διαδικασία όπως προκύπτει από τις 
ανάγκες της επιχείρησης, λόγω της προσαρµογής της στις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από  390.100,00€  σε 
389.300,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 195.050,00 € σε 194.650,00€ 
 

1.9 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 
BOOKSCANNER Α.Ε. 

ΕΒ – 03048 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ για την τροποποίηση των δαπανών. 
Ο προϋπολογισµός διαµορφώνετε από 340.900,00 € σε 310.300,00€ και η 
δηµόσια δαπάνη από 170.450,00 € σε 155.150,00€ 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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1.10 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΙΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 00945 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του επενδυτή σύµφωνα µε εισήγηση 
ΕΦ∆. 
Ο τελικός π/υ διαµορφώνεται από 197.609,98 σε 197.249,98€ µε ∆∆ από 
98.804,99 σε 98.624,99€. 
 

1.11 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΦΩΤΗΣ Μ. – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε. 

ΕΒ – 00710 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του επενδυτή σύµφωνα µε εισήγηση 
ΕΦ∆.  
Ο τελικός συνολικός π/υ διαµορφώνεται στα 106.555,00€ ενώ ο 
επιχορηγούµενος παραµένει στα 106.419,00€ µε ∆∆ 53.209,50€   
 

1.12 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΒ – 00701 

∆ε γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου εφόσον παύει να 
διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και αλλοιώνονται οι 
αρχικοί στόχοι της επένδυσης. Το αίτηµα απορρίπτεται. 

 

1.13 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

PALLAS A.E. ΖΑΧΑΡΩ∆Η 

ΕΒ – 01788 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
Ο επιχορηγούµενος π/υ διαµορφώνεται από 220.927,80 σε 210.652,50€ µε 
∆∆ από 88.371,12 σε 84.261,00€ 
 

1.14 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 03497 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 74.318,00 σε 63.601,00€ µε ∆∆ από 
33.443,10 σε 28.620,45€.  
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1.15 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 01879 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου ως εισήγηση ΕΦ∆. 
Ο τελικός π/υ διαµορφώνεται από 399.550,00 στις 233.650,00€ µε ∆∆ από 
199.775,00 σε 116.825,00€. 
 

1.16 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ – 02401 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου σύµφωνα µε εισήγηση 
ΕΦ∆. 
Ο συνολικός π/υ παραµένει στα 246.800,00€ µε ∆∆ 111.060,00€ 
 

1.17 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ι. ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 02843 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου σύµφωνα µε εισήγηση 
ΕΦ∆. 
 O συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 289.696€ στα 154.205,97€ µε 
επιχορηγούµενο 153.622,50€ και ∆∆ 76.811,25€.  
 

1.18 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02868 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα του δικαιούχου σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆.  
Ο τελικός π/υ διαµορφώθηκε από 283.411,47 σε 273.558,49€ µε ∆∆ από 
141.705,73 σε 136.779,25€. 
 

1.19 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΒΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΕΒ – 02519 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ΒΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ "", 
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. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 136.500,00€ σε 
127.500,00€, ο εγκεκριµένος από 136.500,00€ σε 126.875,00€, και η δηµόσια 
χρηµατοδότηση από 61.425,00€ σε 57.093,75€. 
 

1.20 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ – 03033 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» δεδοµένου ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να 
διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης µε στόχο τη 
µείωση του κόστους παραγωγής/επένδυσης και την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας του προϊόντος, 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 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 303.710,00€ σε 
117.173,35€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 136.669,50€ σε 52.728,01€." 
 

1.21 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ  

ΕΒ – 01370 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ» µε τις 
περικοπές που δηλώνονται στη συνέχεια, δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν 
τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 297.121,95€ σε 
226.049,15€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 148.560,98€ σε 113.024,58€." 

 

1.22 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΒ – 01522 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ""Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε."" 
δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της 
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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 επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στις 400.000,00€ και η 
δηµόσια επιχορήγηση στις 200.000,00€." 

 

1.23 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 01067 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης  ""Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."" , παρότι πρόκειται για 
τρίτο αίτηµα, δεδοµένου ότι οι αλλαγές αφορούν την ολοκλήρωση του έργου 
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.  
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός  διαµορφώνεται από 271.861,00 € σε 
271.439,50 € και η δηµόσια επιχορήγηση από 122.337,45€ σε 122.147,78 €." 

 

1.24 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 00780 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης  ""ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙ∆ΗΣ 
Κ' ΣΙΑ Ο.Ε."" δεδοµένου ότι οι αλλαγές 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 επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 378.214,87€ σε 
355.339,21€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 189.107,44€ σε 177.669,61€." 
 

1.25 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ  

ΕΒ – 02344 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης ""ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΠΤΙΚΩΝ"" δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
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Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 502.534,57€ σε 
497.407,74 € και η δηµόσια επιχορήγηση από 175.887,10€ σε 174.092,71€." 

 

1.26 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ – 01086 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ δεδοµένου ότι 
οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ 
παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης.  
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 70.940,00€ σε 
50.701,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 31.923,00€ σε 22.815,45€." 

 

1.27 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ – 02837 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε τις περικοπές που 
δηλώνονται στη συνέχεια, δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης.  
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 188.651,00€ σε 
135.541,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 84.892,95€ σε 60.993,45€. 
 

1.28 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
Γ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ – Κ. ΣΤΕΚΑΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02210 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης Γ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ –Κ.ΣΤΕΚΑΣ Ο.Ε. µε τις περικοπές που 
δηλώνονται στη συνέχεια, δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται 
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απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 141.228,08€ σε 
141.149,56€ και η αιτούµενη επιχορήγηση από 63.552,64 € σε 63.517,30 €. 

 

1.29 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙ∆Η Ο.Ε. 

ΕΒ – 01280 

∆ε γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, διότι δεν αιτιολογείται επισήµως η 
καθυστέρηση για σοβαρούς λόγους υγείας 
 

1.30 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. 

ΕΒ – 01437 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης ""ΜΑΚΙΟΣ 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 εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 223.391,60€ σε 
217.711,42€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 78.187,06€ σε 76.199,00€. 

 

1.31 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΦΟΙ Ε. ΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02940 

∆ε γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχειρήσησης διότι αλλοιώνεται 
ο χαρακτήρας του αρχικά εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου 
 

1.32 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
PIXEL VIEW 

ΕΒ – 03337 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης «PIXEL VIEW» δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται 
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απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης.  
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στις 67.881,72€ και η 
δηµόσια επιχορήγηση παραµένει στις 33.940,86€. 

 

1.33 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΖΕΡΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 

ΕΒ – 03165 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης «ΖΕΡΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ» 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 παραµένει στις 351.918,00€ και η 
δηµόσια επιχορήγηση παραµένει στις 158.363,10€. 
 

1.34 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΕΝΓΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΕΒ – 00993 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της επιχείρησης ΕΝΓΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 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 322.269,82€ σε 
176.543,30€ και η δηµόσια επιχορήγηση µειώνεται από 145.021,42€ σε 
79.444,48€. 

 

1.35 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΒ – 02011 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης  ""Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε."" µε 
τις περικοπές που δηλώνονται στη συνέχεια δεδοµένου ότι οι αλλαγές 
διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα 
συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται 
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απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 401.205,00€ σε 
273.675,79€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 140.421,75€ σε 95.786,53€. 
 

 

 

 

2.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 01472 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦ∆. 
 

2.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ – 00469 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦ∆. 
 
 
 
 
3.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ  ΑΝΕΜ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ – BLUE BYTE 

ΕΒ – 01955 

 
Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα θεραπείας της επιχείρησης. Ο 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ µπορεί να προχωρήσει στις προβλεπόµενες 
διαδικασίες στα πλαίσια του προγράµµατος. 
 
 
 

4.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ  ΑΝΕΜ 
ΟΛΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ – 01493 

 
Γίνεται δεκτή η τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. 
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Ο π/υ του έργου της επιχείρησης "ΟΛΙΒ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ" µε κωδικό ΕΒ-01493 µε  αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
309.303,63€ και αναλογούσα δηµόσια επιχορήγηση 139.186,63€, 
διαµορφώνεται σε τελικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό 291.439,03€ και 
καταβληθείσα δηµόσια επιχορήγηση 131.147,56€ υπό τους όρους: 
Α) Ότι θα εκδοθεί επικαιροποιηµένη άδεια λειτουργίας στον χώρο υλοποίησης 
της επένδυσης η οποία θα περιλαµβάνει όλο τον νέο παραγωγικό εξοπλισµό 
που προµηθεύτηκε η επιχείρηση µέσω του επενδυτικού σχεδίου. 
Β) Ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρήσει τον µέσο όρο των 
θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, 
ήτοι το µήνα έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση ελέγχου και 
διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει 
να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού και το οποίο 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της επιχορήγησης, διότι η εν λόγω 
επιχείρηση ανήκει στις πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19/05-11-2012 
 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ 

ΓΙΩΤΗ ΑΦΟΙ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΒΕΕ 

ΕΒ - 02564 

Γίνεται δεκτό σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και  οικονοµικού αντικειµένου του έργου, χωρίς 
αύξηση συνολικά του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, καθόσον 
εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και διατηρείται ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης . 
 

1.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

∆. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΒ - 01640 

∆εν γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα. Οι 
συγκεκριµένες δαπάνες δεν γίνονται αποδεκτές καθώς δεν εξυπηρετούν τη 
µεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Το σύνολο των απορριφθεισών δαπανών θεωρούνται ως µη επιλέξιµες και δε 
συνάδουν µε τον ΚΑ∆ της επένδυσης.  
 

1.3 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ - 02217 

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. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 105.726,00€ σε 106.961,00€. Ο τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 100.995,00€ µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση 40.398,00€. 
 

1.4 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΕΒ - 02022 

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. Ο τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στο ύψος του εγκεκριµένου, 
ήτοι 400.000,00 €µε δηµόσια χρηµατοδότηση ύψους 160.000,00 €.  
 

1.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

ΕΒ - 01221 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 55.175,00 
σε 53.050,00 € και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 22.070€ σε 21.220,00 €. 
 

1.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΥΡΙΩ∆Η ΜΑΡΙΑ 

ΕΒ – 02482 

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. 
Ο συνολικός και επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 
358.505,00€ σε 317.425,00€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση 158.712,50€. 
 

1.7 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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ΣΟΒΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ – 03391 

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. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 178.609,00€ σε 
163.015,28€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση 64.166,94€. 
 

1.8 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 

ΕΒ – 03315 

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. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 58.789,50€ σε 
52.637,81€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση από 23.515,80 σε 21.055,12€. 
 

1.9 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΕΒ - 01969 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης, τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και τα κριτήρια 
αξιολόγησης. 
O τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 
800.000,00€ σε 526.932,00€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 240.000,00€ 
σε 158.079,60€. 
 

1.10 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Τ. ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ - 02423 

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. O τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 179.156,25 € σε 
178.562,50€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 71.662,50€ σε 71.425,00€. 
 

1.11 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΟΛΥΜΠΙΚ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕΒΕ 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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ΕΒ - 01961 

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. 
O τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 668.031,00 
€ σε 515.826,25€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 200.409,30€ σε 
154.747,88 €. 
 

1.12 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΕΒ – 00485 

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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 54.336,60€ 
σε 54.234,10€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 21.734,64 € σε 21.693,64 € 
 

1.13 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΥΙΟΙ ∆. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ 

ΕΒ – 01841 

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.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 113.620,21 
€ σε 82.955,98 € και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 45.448,08 € σε 
33.182,39 € 
 

1.14 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΙΟΦΑΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ – 01497 

Γίνεται αποδεκτό, 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.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στο ύψος του 
εγκεκριµένου, ήτοι 399.820,00 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση ίση µε 
159.928,00 €. 
 

1.15 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΑΛΑ Ο.Ε. 

ΕΒ - 01211 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 104.193,00 
€ σε 103.613,00 € και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 41.677,20 € σε 
41.445,20 € 
 

 

 

 

2.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00726 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦ∆. 
 

2.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΕ 

ΕΒ - 03101 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦ∆. 
 
 
 
 
3.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
MEVACO A.E. 

ΕΒ – 01883 

 
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. Ο τελικός επιλέξιµος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
παραµένει στα 800.000,00€  και η επιχορηγούµενη δηµόσια χρηµατοδότηση 
παραµένει στα 240.000,00€. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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3.2 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
Ι.ΣΑΜΙΩΤΗΣ – Μ. ΣΑΜΙΩΤΟΥ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01172 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης χωρίς να µεταβάλλεται 
ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός. 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20/08-11-2012 
 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ε.Γ.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ –ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΒ – 00634 

Γίνεται αποδεκτό, 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.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 386.389,80 
€ σε 382.419,95€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 154.555,92 € 
152.967,98€ 
 

1.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΚΛΗΣ 

ΕΒ – 01913 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 90.453,75 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 45.226,88. 
 

1.3 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ – 2379 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ



Σελίδα 22 από 32 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 163.271,88 
σε 159.632,38 και η δηµόσια δαπάνη από 81.635,94 σε 79.816,19. 
 

1.4 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ Λ.-ΥΙΟΙ ∆.ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ  ΑΕ 

ΕΒ –01051 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 505.426,58 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 151.627,97. 
 

1.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Α & Μ.ΣΥΡΡΗ Ο.Ε. 

ΕΒ – 03098 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 120.030,02 
σε 118.412,53 και η δηµόσια δαπάνη από 60.015,01 σε 59.206,27. 
 

1.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΟΛΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00203 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 202.980,00 
σε 162.860,00 και η δηµόσια δαπάνη από 101.490,00 σε 81.430,00 €. 
 

1.7 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΙΝΝΟVA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΕΒ –02933 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 727.715,10 
σε 620.207,36 και η δηµόσια δαπάνη από 218.314,53 σε 186.062,21.  
 

1.8 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 

ΕΒ – 03155 

Γίνεται αποδεκτό, 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. Οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους 
αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου 
χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 234.240,20 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 70.272,06. 
 

1.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ –01571 

Το αίτηµα τροποποίησης δε γίνεται δεκτό διότι δε συµβαδίζει µε τον π/υ του 
έργου. 
 

1.10 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΕSSARA LOGISTICS & SALES SERVICES  ΑΝΩΝΥΜΗ EIΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ –01662 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός καθώς και η αναλογούσα 
αιτούµενη επιχορήγηση παραµένουν ως έχουν. 
 

1.11 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ 

ΕΒ –02178 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 255.600,00 € σε 
251.465,68 € και η δηµόσια επιχορήγηση από 115.020,00€ σε 113.159,55€. 
 

1.12 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ –00586 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 141.463,80€ σε 
80.346,13€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 63.658,71€ σε 36.155,76€. 
 

1.13 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
Ε.∆ΙΑΛΥΝΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ –03719 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 309.484,74 € σε 
292.737,64 € και η δηµόσια επιχορήγηση από 139.268,13€ σε 131.731,94 €. 
 

1.14 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΑΛΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ –01443 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός καθώς και η αναλογούσα 
αιτούµενη επιχορήγηση παραµένουν ως έχουν, ενώ η διαφορά των 
10.650,00€ µεταξύ συνολικού και επιχορηγούµενου προϋπολογισµού θα 
καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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1.15 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΚΡΕΤΑ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ –03053 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 400.000,00€ σε 
389.00000€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 180.000,00€ σε 175.05000€. 
 

 

 

 

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

2.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

VIVA  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ – 1479 

 
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. Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διατηρείται 
στο ύψος του εγκεκριµένου ήτοι σε 365.711,11 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση 
146.284,44€. 
 
2.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ –01571 

∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, διότι η συγκεκριµένη πρόταση 
προχώρησε µετά την αξιολόγηση απευθείας µε θετική εισήγηση για ένταξη 
στο πρόγραµµα, χωρίς να εξετασθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και οι επί 
µέρους δαπάνες διαµορφώθηκαν προς έγκριση σύµφωνα µε το Μ.Ο. των δύο 
αξιολογήσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον οδηγό του 
προγράµµατος. 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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2.3 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΧΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ 

ΕΒ –00936 

Η Επιτροπή αποδέχεται την εισήγηση του ΕΦ∆ και γίνεται δεκτό το αίτηµα της 
επιχείρησης, καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν  τους αρχικούς 
στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της 
και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούµενος  προϋπολογισµός 
παραµένει στο ύψος του εγκεκριµένου ήτοι 146.180,80 € µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση ύψους 58.472,32€ 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/09-11-2012 

 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΕΒ –02642 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 85.737,50 σε 
84.771,20 και η δηµόσια δαπάνη από 30.008,12 σε 29.669,92.  
 

1.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΟΝ SITE IT CONSULTANTS EΠΕ 

ΕΒ – 01402 

Γίνεται αποδεκτό, 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 266.900,00 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 106.760,00. 
 

1.3 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02531 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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∆εν γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της 
επιχείρησης, καθώς οι αιτούµενες αλλαγές επηρεάζουν τους αρχικούς 
στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της 
και επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 Επίσης απαγορεύεται ρητά από τον οδηγό στην παράγραφο 14.6 ότι ""Οι 
δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν 
δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το 
κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου. 
 

1.4 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

∆.ΑΡΚΟΥ∆ΕΑΣ – Γ.ΚΟΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 

ΕΒ – 01885 

∆εν γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της 
επιχείρησης, καθώς οι αιτούµενες αλλαγές επηρεάζουν τους αρχικούς 
στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της 
και επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 

1.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΡΚΟΥ∆ΕΑΣ –ΚΟΝΙ∆ΗΣ –ΚΟΥΒΑΡΟΣ  Ο.Ε. 

ΕΒ –01937 

∆εν γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της 
επιχείρησης, καθώς οι αιτούµενες αλλαγές επηρεάζουν τους αρχικούς 
στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της 
και επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης.  
Επίσης απαγορεύεται ρητά από τον οδηγό στην παράγραφο 14.6 ότι ""Οι 
δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν 
δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το 
κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου. 
 

1.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Σ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 01088 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 107.722,50 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 43.089,00. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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1.7 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ –01259 

Γίνεται αποδεκτό, 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.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 91.203,57 € 
σε 80.576,82 €  και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 36.481,43 € σε 
32.230,73€. 
 
1.8 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
QUALITY ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΒ –03474 

Γίνεται αποδεκτό, 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.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 361.921,00 € στα  
301.320,00 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση 120.528,00 €.  
 
1.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ –03047 

Γίνεται αποδεκτό, 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.   
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 173.154,00 € στα  
165.885,00 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση 49.765,50 €. 
 
1.10 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
FACADORO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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ΕΒ –00968 

Γίνεται αποδεκτό, 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.   
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 234.771,84 € στα  
233.281,84 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση 93.312,74 €. 
 
1.11 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ –01045 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση 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. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 152.519,80 και η 
δηµόσια δαπάνη στα 61.007,92. 
 

1.12 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

K.ΦΡ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ –02950 

∆ίνεται τρίµηνη παράταση του έργου λόγω ανωτέρας βίας. 

 

 

 

 

2.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

∆ΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

ΕΒ –03038 

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

2.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ 

ΕΒ –00593 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΦ-ΛΚΑ
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Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 

2.3 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΦΟΥΣΑΡΑΣ  Α..Β.Ε.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 

ΕΒ –01248 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 
2.4 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ & ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. 

ΕΒ –02283 

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

2.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΟΤΟΛΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ-01074 

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

2.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΖΑΝΝΟΣ –∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε. 

ΕΒ-01152 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου 
από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραµµα 
 
2.7 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ  

ΕΒ-03136 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 
2.8 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
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ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΕΒ-01331 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου 
από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραµµα 
 
2.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΕΒ –03116 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 

2.10 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ε.ΧΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ –01337 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 
2.11 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
LECTOR – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΒ –03305 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 
2.12 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ –02294 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 
 
2.13 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΕΒ –01559 
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Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο  απεντάσσεται  από 
το πρόγραµµα. 

 
 

Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 18/01-11-2012, 
19/05-11-2012, 20/08-11-2012 και 21/09-11-2012, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος "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 ∆ικτύων 
 
 
 
 

Αθανάσιος Σκορδάς 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
- Γενικό ∆/ντή ΙΙ Γενικής ∆/νσης 
- ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
- ∆/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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