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Αθήνα, 27/8/2013 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 10496/1942 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 33/6-6-2013 και 34/7-6-2013, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

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

5. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013). 

6. Την υπ. αριθµ. 27858/∆ΙΟΕ/546/26-6-2013 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/4-7-2013). 

7. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

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

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

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

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

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

13. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008). 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆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). 

15. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆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). 

17. 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». 

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

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

20. Τον Κανονισµό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή 
αγορά κατ΄εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

21. Το 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». 

22. 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». 

23. Την Υ.Α. µε αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 
Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010). 

24. Την υπ. αριθµ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Έγκριση του Οδηγού του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010). 

25. Την υπ. αριθµ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».  
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26. Την υπ. αριθµ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 

27. Την υπ. αριθµ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Τροποποίηση – 
Συµπλήρωση του Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-
2010). 

28. Την υπ. αριθµ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση 
της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 

29. Την υπ. αριθµ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 

30. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή 
πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση 
χρηµατοδότησης των έργων, του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

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

32. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού «Συµπλήρωση - τροποποίηση της υπ. αριθµ. πρωτ. 11088/1164/1-
10-2010 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα ‘Τροποποίηση – Συµπλήρωση του 
Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011). 

33. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 4891/583/4-5-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού «Τροποποίηση της υπ. αριθµ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 
Υπουργικής Απόφασης µε θέµα ‘Τροποποίηση – Συµπλήρωση του Οδηγού 
του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013’, όπως ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012). 

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

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

36. 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). 

37. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόµενα θέµατα. 

38. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 8585/1570/5-7-2013 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 33/6-
6-2013 και 34/7-6-2013. 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 33/6-6-2013 και 34/7-6-2013 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 33/6-6-2013 
 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –ΑΝ∆ΙΑ 

ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ - 00526 

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 Συνολικός Π/Υ διαµορφώνεται από 399.500,00€ σε 399.140,00€ και η δηµόσια 
δαπάνη από 139.825,00€ στα 139.699,00€. 
  
1.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 
Ρ.ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ - 01048 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν σηµαντικά τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται 
σηµαντική απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο Συνολικός Π/Υ διαµορφώνεται από 105.917,70€ σε 105.755,55€ και η δηµόσια 
δαπάνη από 37.071,20€ στα 37.014,44€. 
 
1.3 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ  –   ΕΛΑΝΕΤ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΥ 

ΕΒ – 02696 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 391.168,00€ σε 
386.101,00€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 156.467,20€ σε 154.440,40€ 
 
1.4 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ΤΕΤΤΕΡΗ ΟΕ 

ΕΒ – 03479 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης. Πρόκειται για αλλαγές 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις 
αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός 
πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και «Αναλυτικός Πίνακας 
∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 276.828,25 € σε 
172.780,75 € µε δηµόσια επιχορήγηση 86.390,38 €  
 
1.5 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ –ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ –1200 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης. Πρόκειται για αλλαγές 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις 
αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός 
πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και «Αναλυτικός Πίνακας 
∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 691.415,00 € σε 
673.132,91 € και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 207.424,50 € σε 201.939,87 € 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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1.6 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΟΝ DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 03169 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης. Πρόκειται για αλλαγές 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις 
αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός 
πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και «Αναλυτικός Πίνακας 
∆απανών βάσει αξιολόγησης                                                                                                                       
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει 174.500,00€ και η δηµόσια 
χρηµατοδότηση  69.800,00€.                                                                                                                                                    
 
1.7 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ddSynergy HELLAS Ε=ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΒ – 00466 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης. Πρόκειται για αλλαγές 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Εξαιτίας της 
επαναξιολόγησης των αναγκών της εταιρίας και της ανάγκης για βελτίωση της 
ποιότητας των διαδικασιών και λειτουργιών πρέπει να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες 
στην παραγωγή µέσω της προµήθειας νέου λογισµικού και εξοπλισµού. Οι δαπάνες, 
µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους πίνακες 
«Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και 
«Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.                                                                  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 376.411,00€ σε 
298.596,63€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 150.564,40 € σε 119.438,65 €.                                                    
 
1.8 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑPIVITA A.E.B.E. 

ΕΒ – 01932 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης Ο τελικός 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 620.421,25 € σε 599.248,85 € µε 
δηµόσια δαπάνη 179.774,66 € 
 
1.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
TECHNOHULL  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΕΒ – 02495 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει 306.888,40 € και η δηµόσια 
χρηµατοδότηση 122.755,36 €.                                                                                                                          
 
1.10 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΙΝΤΕRMETAL  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε 

ΕΒ – 00264 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
Οδηγού, επιπρόσθετα δεν επηρεάζεται ο βαθµός καινοτοµίας του σχεδίου καθώς 
ήταν µηδενικός εξ αρχής. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται 
σύµφωνα µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης»  και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης.  
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν παραµένει στο ύψος του 
εγκεκριµένου και µειώνεται από τον αρχικά εγκεκριµένο 389.058,43 €  σε 312.032,83 
€ µε την δηµόσια χρηµατοδότηση απο 155.623,37 € σε 124.813,13 €. 
 
1.11 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Ν. ΟΕ 

ΕΒ – 02054 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από πρόγραµµα. 
 
1.12 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΦΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ Ι. ΦΕΡΓΑ∆ΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ – 01710 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από πρόγραµµα. 
 
1.13 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΕΛ.∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ – 02153 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από πρόγραµµα. 
 
1.14 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ 

ΕΒ – 00404 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα 
 
1.15 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΙJEGOV –ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 

ΕΒ-00745 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από πρόγραµµα. 
 
1.16 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ολυµπιακή ∆ιεθνής  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισµού & Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε 

ΕΒ- 00987 

Ο ΕΦ∆, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, να αποστείλει την έκθεση ελέγχου του 
έργου στην επιχείρηση ώστε να λάβει γνώση και να εκθέσει η επιχείρηση τις απόψεις 
της. 
 
1.17 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Α.Ε. 

ΕΒ – 03315 

Ορθή επανάληψη του Πρακτικού Νο 30/28-3-2013 στο σηµείο που αφορά τον 
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό : 
 
Από 
«Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 52.637,81€ σε 58.872,81€. Ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 58.789,50€ µε δηµόσια 
επιχορήγηση 23.515,80€». 
 
Στο ορθό 
O συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 52.637,81€ σε 58.872,81€. Ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 58.672,26€ µε δηµόσια 
επιχορήγηση 23.468,90€. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 34/7-6-2013 
 
1.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΓΕΑ 

ΕΒ - 02835 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 41.565,00€ µε ∆∆ 18.704,25€ σε 34.833,00€ µε 
∆∆ 15.674,85€ 
 
1.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ  ∆ΗΜ.ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΕΒ - 03303 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
  
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 85.750,00 µε ∆∆ 42.875,00€ σε συνολικό 
80.600,00€ µε ∆∆ 40.300,00€.  
 
1.3 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΕΒ – 02405 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦ∆. 
 
O συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 77.794,39€ µε επιλέξιµο 77.086,74€ και ∆∆ 
34.689,03€ σε συνολικό και επιχορηγούµενο 75.304,03€ µε ∆∆ 33.886,81€  
 
1.4 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 

ΕΒ – 01646 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε την εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 398.955,00€ µε ∆∆ 179.529,75€ σε 
359.999,36€ µε ∆∆ 161.999,71€  
 
1.5 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ –00432 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 296.320,00€ µε ∆∆ 133.344,00€ σε συνολικό 
314.240,00€ µε επιχορηγούµενο 296.320,00€ και ∆∆   133.344,00€ 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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1.6 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ – 01988 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ του έργου διαµορφώνεται από 267.294,20€ µε ∆∆ 133.647,10€ σε 
συνολικό 266.694,20€ µε ∆∆ 133.347,10€ 
 
1.7 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02848 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ παραµένει ο ίδιος στα 391.267,41€ µε ∆∆176.070,33€ 
 
1.8 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 00140 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΒΕΕ""  
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.  
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 135.026,98€ σε 93.776,98€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 60.762,14€ σε 42.199,64€ 
 
1.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΦΟΙ Ε.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

ΕΒ – 03069 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ 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 συνολικός προϋπολογισµός και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
διαµορφώνονται από 161.500,00€ σε 109.700,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
80.750,00€ σε 54.850,00€. 
 
1.10 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΒ – 02318 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ» 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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 376.848,62 σε 377.716,62, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στις 376.848,62€ και η δηµόσια 
επιχορήγηση παραµένει στις 131.897,02€. 
 
1.11 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. 

ΕΒ – 00652 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Α.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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 256.064,20€ σε 249.481.55€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 256.064,20€ σε 249.351,94€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 115.228,89€ σε 112.208,37€. 
 
1.12 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΕΒ -02837 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
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 συνολικός προϋπολογισµός και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
διαµορφώνονται από 135.541,00€ σε 106.990,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
60.993,45€ σε 48.145.50€. 
 
1.13 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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CONDITO  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΒ – 00854 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «CONDITO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 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 συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης διαµορφώνεται από 362.310,00€ σε 
363.433,06€, ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στις 362.310,00€ και η 
δηµόσια επιχορήγηση παραµένει στις 163.039,50€. 
 
1.14 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΒ – 02467 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 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 συνολικός προϋπολογισµός και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της 
επένδυσης διαµορφώνονται από 49.524,15€ σε 30.623,15€ και η δηµόσια 
επιχορήγηση από 22.285,87€ σε 13.780,42€. 
 
1.15 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΒ – 02452 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 278.131,06€ σε 244.583,10€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 277.828,06€ σε 244.583,10€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 125.022,63€ σε 110.062,39€. 
 
1.16 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΕΒ – 01873 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 64.285,00€ σε 59.900,00€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 59.993,75€ σε 59.900,00€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 26.997,19€ σε 26.955,00€. 
 
1.17 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜΟΣ  
ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΒ – 00768 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 
δεδοµένου ότι οι αλλαγές των µηχανηµάτων δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της 
επένδυσης.  
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός παραµένει ο αρχικός επιχορηγούµενος 89.728,00 €  
και η ∆ηµόσια Επιχορήγηση 44.864,00 €. 
 
1.18 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ  

ΕΒ – 01879 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.19 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΒ – 02323 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.20 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02805 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.21 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΜΠΕΛΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02426 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.22 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ Ε.& ΣΙΑ  Ε.Ε. 

ΕΒ-1375 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.23 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ 

ΕΒ-00673 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.24 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

ΕΒ- 02541 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.25 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΕΒ- 01721 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, µε επιστροφή του ποσού της 
ληφθείσας προκαταβολής εντόκως, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆. 
 
1.26 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΒΙΟΜΥΛ ΜΟΝ ΕΠΕ 

ΕΒ- 01801 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
ΕΦ∆. 
 
1.27 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΦ-ΙΩΒ
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ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ 

ΕΒ- 01225 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ», µε κωδικό έργου ΕΒ-01225. 
 
1.28 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΕΒ- 02504 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης 
«ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ», µε κωδικό έργου ΕΒ- 02504. 
 
1.29 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ- 01426 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης 
«ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ», µε κωδικό έργου ΕΒ- 01426. 
 
1.30 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ- 01654 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης «ΣΤΑΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», µε κωδικό έργου ΕΒ- 01654. 
 
1.31 

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

ΕΒ- 01280  

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 
ΛΑΘΡΙ∆Η Ο.Ε.», µε κωδικό έργου ΕΒ- 01280. 
 
1.32 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 
ΕΝΕΡΓΟΝ-ΜΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ 

ΕΒ- 01860 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦ∆, το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΟΝ-
ΜΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ», µε κωδικό έργου ΕΒ- 01860 µε επιστροφή 
της ληφθείσας προκαταβολής των 51.919,42€ προσαυξηµένη κατά το ποσό των 
νόµιµων τόκων από την καταβολή. 
 
1.33 
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Σελίδα 17 από 17 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΕ∆ΕΠ 
Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ- 03386 

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

Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελεί το πρακτικό 32/30-4-2013, 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 και Ανταγωνιστικότητας 
 
 
 
 

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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