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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Αθήνα, 5/4/2013 
 
Αρ.Πρωτ.: οικ. 4500/655 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 25/12-2-2013, 26/19-2-2013, 27/21-2-2013, 
28/22-2-2013 και 29/25-2-2013, της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της 
Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της 
Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ 
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 
με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 
502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

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

15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του 
ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009). 
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16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 
και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

20. Το ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και 
χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 

21. Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα 
έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 

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

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

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

25. Την υπ. αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
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26. Την υπ. αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – 
Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-
2010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

35. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 
2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011). 

36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

37. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 3842/552/22-3-2013 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 
25/12-2-2013, 26/19-2-2013, 27/21-2-2013, 28/22-2-2013 και 29/25-2-2013. 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών 25/12-2-2013, 26/19-2-2013, 27/21-2-2013, 
28/22-2-2013 και 29/25-2-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 
2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25/12-2-2013 
 

 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Ο.Ε. 

ΕΒ –02162 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ως 
εισήγηση ΕΦΔ, προκειμένου η εταιρεία να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της εξαγωγικής 
αγοράς στην οποία διαθέτει, κυρίως, τα προϊόντα της. 
Ο προϋπολογισμός 399.818,00 € και η δημόσια δαπάνη 179.918,10 € του έργου δεν 
μεταβάλλονται. 
 

1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ 

ΕΒ -02929 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα του δικαιούχου για τροποποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας και ειδικότερα της διαμόρφωσης προϊόντων και εκτύπωσης 
επ' αυτών. Ο προϋπολογισμός 400.000,00 € και η δημόσια δαπάνη 180.000,00 € του 
έργου δεν μεταβάλονται, ενώ τυχόν υπερβάλλον κόστος θα εξοφληθεί με ίδια 
κεφάλαια του δικαιούχου. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

ΕΒ - 02913 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ δεδομένου ότι οι 
επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες. Η προτεινόμενη τροποποίηση προσαρμόζει το επενδυτικό 
σχέδιο στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από 
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 44.270,00€ σε 32.770,55€ και η 
δημόσια επιχορήγηση από 19.921,50 € σε 14.746,75 € 
 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ  

ΕΒ - 02592 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ 
δεδομένου ότι οι  αλλαγές επιχειρούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
της επένδυσης υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης. Η παρούσα τροποποίηση 
προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός  προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 303.459,37€ σε 147.195,76€, ο 
εγκεκριμένος από 303.459,37€ σε 138.487,07€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
136.556,72€ σε 62.319,18€. 
 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ Π.-ΔΑΓΚΑΣ Δ. Ο.Ε.  

ΕΒ - 01427 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ Π. – ΔΑΓΚΑΣ Δ. Ο.Ε. 
δεδομένου ότι οι  αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις 
παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η παρούσα τροποποίηση προσαρμόζει το 
επενδυτικό σχέδιο στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 331.437,00€ σε 
173.535,07€ και η δημόσια επιχορήγηση από 149.146,65€ σε 78.090,78€. 

 
1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ  

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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ΕΒ - 02938 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 
δεδομένου ότι οι  αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις 
παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η παρούσα τροποποίηση προσαρμόζει το 
επενδυτικό σχέδιο στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 388.130,00€ σε 388.012,92€ 
και η αιτούμενη επιχορήγηση από 174.658,50€ στις 174.605,81€ 

 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΒΑΛΚΑΝ LOGISTICS Ε.Π.Ε. 

ΕΒ - 03481 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε. δεδομένου 
ότι οι αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 
επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες. Η παρούσα τροποποίηση προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο 
στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 307.760,00 € σε 283.708,00€, ο 
επιχορηγούμενος από 306.575,00€ σε 283.708,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
137.958,75€ σε 127.668,60€. 

 
1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΑΓΚΡΟΛΑ ΑΒΕΕ  

ΕΒ - 02311 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΓΚΡΟΛΑ ΑΒΕΕ 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 143.625,00€ σε 142.235,98€ και η 
δημόσια επιχορήγηση από 64.631,25€ σε 64.006,19€. 

 
1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

Σ & Γ.ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ  - Σ.ΤΑΣΙΔΗΣ  Ο.Ε.  

ΕΒ -00046 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, για απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα 

με την εισήγηση του ΕΦΔ. 

 
1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ  

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ   

ΕΒ -00949 

 
Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, για απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα 

με την εισήγηση του ΕΦΔ. 

 

1.11 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ  & ΣΙΑ   Ε.Ε. 

ΕΒ – 01047 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης της 
επιχείρησης. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από 371.738,34€ 
σε 370.685,30€ και η αναλογούσα επιχορήγηση από 167.282,25€ σε 166.808,39€. 

 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 26/19-2-2013 

 
 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ. 

ΕΒ –02443 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και μείωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, 
καθόσον εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης, διατηρείται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 428.760,00€ (αναλογούσα 
δημόσια δαπάνη 150.066,00€) μειωμένος σε ποσοστό 36,16% έναντι του αρχικά 
εγκεκριμένου 671.576,00€. 

 

1.2 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ – 02282 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αύξηση συνολικά 
του οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθόσον εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους 
της επένδυσης, διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της και δεν επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης 
και ειδικότερα. 
Ο προϋπολογισμός 34.621,09 € και η δημόσια δαπάνη 15.579,49 €, δεν 
μεταβάλονται, ενώ τυχόν υπερβάλλον κόστος θα εξοφληθεί με ίδια κεφάλαια του 
δικαιούχου. 

 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΕ 

ΕΒ – 03457 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της τροποποίησης - 
αντικατάστασης  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, χωρίς αύξηση 
συνολικά του οικονομικού αντικειμένου  του έργου, καθόσον με τις αιτούμενες 
αλλαγές εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και  δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια, τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο προϋπολογισμός 398.480,00 € και η δημόσια δαπάνη 179.316,00 €, δεν 
μεταβάλονται. 

 
1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ.Δ.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.Ε  

ΕΒ – 01882 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
Ο νέος εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 79.163,00€ με 
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ύψους 76.453,75€ και αναλογούσα δημόσια 
δαπάνη 34.404,19€. 

 
1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

SQLEARN EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. 

ΕΒ – 02981 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς 
οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη 
διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 195.656,00€ σε 
180.656,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 78.262,40€ σε 72.262,40€. 

 
1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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ΕΒ – 00655 

"Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 265.371,25€ σε 200.874,61€ και η δημόσια 
χρηματοδότηση από 92.879,94€ σε 70.306,11€. 
 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 03382 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς 
οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη 
διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός παραμένει στα  697.907,30€ με δημόσια χρηματοδότηση 
209.372,19€. 
 
1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ – 03380 

"Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα. O τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του αρχικά εγκεκριμένου, ήτοι 605.508,00€ με 
δημόσια χρηματοδότηση ύψους 181.652,40€. 
 
1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΙΟΝ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΛΙΑΠΗΣ  Ο.Ε. 

ΕΒ – 03016 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς 
και τα όρια του Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της επένδυσης.  
O τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 130.213,90€ σε 
115.008,90€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 52.085,56€ σε 46.003,56€. 

 
1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Α.ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ –Α.ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Ο.Ε.. 

ΕΒ –03250 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.   
Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 120.677,00 € σε 115.177,00 €. Ο 
τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 114.596,25 € με δημόσια 
χρηματοδότηση 45.838,50 € 

 
1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Σ.Α.ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 01641 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 426.109,00 € σε 290.651,45 € 
με δημόσια χρηματοδότηση 87.195,44 €.  

 
1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ (INTELLISOLUTION) YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01756 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.   
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 126.061,00 € σε 
107.128,50 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 50.424,40 € σε 42.851,40 € 

 

1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΑΡΒΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΕΒ – 02477 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 140.019,85 € σε 
139.139,03 € με δημόσια δαπάνη 55.655,61 €.  

 
1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 03035 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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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 80.755,00 € σε 
80.504,00 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 32.302,00 € σε 32.201,60 € 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 27/21-2-2013 
 

 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜΟΣ 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. –ΣΙΟΥΡΗ  Β ΟΕ 

ΕΒ –03361 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι η μη 
υλοποίηση μέρους της επένδυσης δεν επηρεάζει τους στόχους του επιχειρηματικού 
σχεδίου που είχε θέσει η επιχείρηση με την υλοποίηση της προτεινόμενης 
επένδυσης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από  77.638,80€  σε  46.282,27€ και η 
δημόσια επιχορήγηση από 38.819,40€ σε 23.141,13€ 

 
1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΔΕΣΜΟΣ 

ΜΕΝΕΞΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ – 01892 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ, 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. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 399.858,00 € σε 399.558,00 € και 
η δημόσια επιχορήγηση από 199.929,00 € σε 199.779,00 €" 

 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 
 

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -02894 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο Συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 387.000,00€ σε 362.807,88€ και η δημόσια 
δαπάνη από 135.450,00€ σε 126.982,76€. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΟΕ 

ΕΒ - 02792 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του διακαιούχου σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ 
Ο συνολικός και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 106.820,98€ με ΔΔ 
53.410,49€ σε 88.092,50€ με ΔΔ 44.046,50€ 

 
1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ  ΕΠΕ 

ΕΒ - 01963 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του διακαιούχου σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ 
Ο συνολικός π/υ μειώνεται από 388.400€ σε 380.100,000€ ενώ ο επιχορηγούμενος 
π/υ παραμένει στα 377.742,68€ με  ΔΔ 169.984,21€ 

 
1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΒ - 02395 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ.  
Ο συνολικός και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 282.015,91€ με ΔΔ 
126.907,16€ σε 155.956,74€ με ΔΔ 70.180,53€ 

 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠ.& ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΕΒ - 02451 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του διακαιούχου σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ 
Ο συνολικός π/υ παραμένει στα 94.850,00€ με ΔΔ 47.425,00€  

 
1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΧΙΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.  

ΕΒ – 03172 

"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου, ως εισήγηση ΕΦΔ.  
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ διαμορφώνεται από 144.262,50€ σε 144.246,30€. Η 
Δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 72.131,25€ σε 72.123,15€ " 

 
1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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ΕΒ -00730 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ παραμένει ακριβώς ο ίδιος, ήτοι 393.120,00€ και η Δημόσια 
Δαπάνη επίσης στα 176.904,00€" 

 
1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΕΒ -02107 

"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου, ως εισήγηση ΕΦΔ.  
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ διαμορφώνεται από 215.450€ με ΔΔ 86.180€ σε 
213.950,00€ και η Δημόσια Δαπάνη στις 85.580,00€" 

 
1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χ.ΖΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  

ΕΒ -01435 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του διακαιούχου σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ 
Ο π/υ διαμορφώνεται από 35.564,39€ με ΔΔ 17.782,20€ σε 34.729,05€ με ΔΔ 
17.364,53€. 

 
1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΕΒ -01382 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο π/υ παραμένει στα 54.401,95€ με ΔΔ 24.480,88€  

 
1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ   

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΕΒ -02985 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι εξυπηρετούνται οι αρχικοί 
στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της και δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο νέος αιτούμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 66.110,00€, με 
αναλογούσα δημόσια δαπάνη 29.749,50€. 

 
1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

Γ. & Μ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ Ο.Ε.   

ΕΒ -00109 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ 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. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλεται από τον αρχικό 
εγκεκριμένο 391555,00€  σε 313.122,20€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
156.622,00€ σε 125.248,88 € 

 
1.15 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ Μ & Ε ΟΕ 

ΕΒ -0814 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 393.391,00€ σε 
366.225,75€ και η δημόσια επιχορήγηση 157.356,40€ σε 146.374,87€ 

 
1.16 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΑΦΟΙ Γ.ΔΑΤΣΕΡΗ  Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ  ΚΑΙ   ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ  

ΕΒ -01693 

"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός μειώνεται από 400.000,00€ σε 238.685,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση 160.000,00€ σε 95.474,00€ 

 
1.17 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΥΙΟΙ Θ.ΚΟΥΣΟΥΛΗ Ο.Ε. 

ΕΒ -00542 

"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 269.884,05€ σε 
255.984,05€ και η δημόσια επιχορήγηση από 107.953,62€ σε 102.393,62€ 

 
1.18 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΕΤΣΗ Ο.Ε.   

ΕΒ -02468 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 16 από 30 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου, 
ήτοι 316.569,00€ με δημόσια επιχορήγηση 126.627,60€. 

 
1.19 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΥΜΑΡΗΣ     

ΕΒ -00410 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου, 
ήτοι  119.792,99 € και η δημόσια επιχορήγηση 47.917,20 € 

 
1.20 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΤΥΠΟΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   

ΕΒ -00687 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο επχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 152.745,32€ σε 
98.642,58€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 53.460,86€ σε 34.524,90€. 

 
1.21 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

Μ & Ν.ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -02494 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 396.400,00€ σε 384.000,00€ ενώ η δημόσια 
δαπάνη από 138.740,00€ σε 134.400,00€. 

 
1.22 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ  & ΥΙΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ -03385 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 17 από 30 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 389.190,50 € σε 
277.269,12 € και η δημόσια επιχορήγηση 155.676,20 € σε 110.907,65 € 
 

1.23 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01712 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης.  Οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλεται από τον αρχικό 
εγκεκριμένο 381.540,00€  σε 264.866,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
152.616,00€ σε 105.946,40 €. 

 
1.24 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΚΑΥΑΚ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΓΩΤΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΒ -03430 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ήτοι 
272.486,40 € με δημόσια επιχορήγηση ύψους 108.994,56 €. 

 
1.25 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ   

ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)   

ΕΒ -01451 

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

 
1.26 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01857 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 18 από 30 

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

 
 
1.27 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

WEB STRATEGY AND TACTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΡΙΚΗΣ ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

ΕΒ -02959 

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

 
1.28 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ -03042 

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

 
1.29 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

INTE LEARN –INFORMATION  TECHNOLOGY  IN LEARNING 

EΒ -0686 

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

 
1.30 
 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

EΒ -00444 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Ο φορέας της 
επένδυσης πρέπει να επιστρέψει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη ληφθείσα 
επιχορήγηση. 

 
1.31  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

FARAD A.E. 

EΒ -02215 

Γίνεται αποδεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης, όπως 
προκύπτει από τα νέα προσκομισθέντα στοιχεία της ένστασης και επιβεβαιώθηκε  
κατά την επιτόπια επαλήθευση που διενεργήθηκε από όργανο ελέγχου του ΕΦΔ. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 19 από 30 

Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 180.408,60€ σε 
193.908,60€ και η δημόσια επιχορήγηση από 72.163,44€ σε 77.563,44€ 

 
1.32  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL 

EΒ -00488 

Στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου και προκειμένου να διασφαλιστεί και 
επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση στους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, ο ΕΦΔ 
ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ να ενημερώσει αρμοδίως την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

 
1.33  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

EΒ -02495 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα του επενδυτή και 
ανακαλείται η απόφαση απένταξης της επιχείρησης «ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ» από το Πρόγραμμα ‘Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες’ (Κωδικός πρότασης ΕΒ- 
02495), αφού εκ παραδρομής δηλώθηκε ο κωδικός έργου του Προγράμματος της 
Μεταποίησης (ΕΒ-02495), αντί του ορθού κωδικού του Προγράμματος της 
Εξωστρέφειας (ΕΞ- 01339), στο αίτημα παραίτησης της επιχείρησης προς την 
ΕΛΑΝΕΤ. 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 28/22-2-2013 
 

 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Κ.ΦΥΚΑΣ  – Κ.ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΟΕ. 

ΕΒ – 00425 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προυλογισμός διαμορφώνεται από 97.031,25 € σε 
94.825,00 € και δημόσια επιχορήγηση από 38.812,50 € σε 37.930,00 € 

1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

THALPOS ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 02563 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 20 από 30 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης.  
O τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 169.410,00 € σε 
91.166,67 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 67.764,00€ σε 36.466,67 €. 

 

1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 

ΕΒ – 00394 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.   
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 196.350,50 € σε 
193.484,59 € με δημόσια χρηματοδότηση 96.742,30 €. 

 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΕΒ – 00545 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 144.000,90 € σε 
143.927,79 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 57.600,36 € σε 57.571,12 € 

 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ   

ΕΒ – 03144 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 91.125,00 € σε 
90.588,00 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 36.450,00 € σε 36.235,20 € 

 

1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

ΕΒ – 00573 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 21 από 30 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 116.435,00 € σε 
99.541,51 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 46.574,00 € σε 39.816,60 € 

 

1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΗΙΝΚRΙΤ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΠΕ  

ΕΒ – 01168 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου, 
ήτοι 263.255,00 € με δημόσια χρηματοδότηση ίση με 105.302,00 € 

 

1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Η. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΕΠΕ 

ΕΒ – 00288 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 327.337,93 € σε 
326.337,93 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 130.935,17 € σε 130.535,17 € 

 
1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Χ.ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02638 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, καθώς 
οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης 
καθώς και τα όρια του Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. 
O τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 140.350,00 € σε 
137.143,75 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 56.140,00 € σε 54.857,50 €. 

 

1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 22 από 30 

EUROTEL HOSPITALITY  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΒ – 02484 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 361.354,50 € στα 
361.149,00 € με δημόσια δαπάνη 144.459,60 € 

 

1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΛΟΙΔΑΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 02316 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 799.975,00€ με 
δημόσια δαπάνη 239.992,50 €. 

 

1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΟΒRELA SECURITY INDUSTRIES – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. 

ΕΒ – 03629 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 361.187,07 και η 
δημόσια δαπάνη στα 144.474,83. 

 

1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

DISPLAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 

ΕΒ – 01317 

Δε γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης, διότι αλλοιώνεται 
σημαντικά ο χαρακτήρας του αρχικά εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 23 από 30 

 
1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΜΑΖΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΒ – 01981 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός τροποποιείται από 303.000,00 σε 302.205,25 και η δημόσια 
δαπάνη από 121.200,00 σε 120.882,10. 

 

1.15 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΕΛΕΝΙΟΣ Ε.Ε. 

ΕΒ – 02828 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τροποποιείται από 399.400,00 σε 
398.380,00 και η δημόσια δαπάνη από 159.760,00 σε 159.352,00. 

 
1.16 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΗΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01844 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 342.195,00 € στα 
313.685,04 € με δημόσια χρηματοδότηση 125.474,02 €. 

 
1.17 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ν.ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ –ΑΛ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ 

ΕΒ – 02129 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ



Σελίδα 24 από 30 

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 173.859,53 € στα 
165.850,00 € με δημόσια δαπάνη 66.340,00 €. 

 
1.18 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΒ – 02611 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 163.629,00 € σε 
146.128,28 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 65.451,60 € σε 58.451,31 € 

 
1.19 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Χ.ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 00871 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 304.315,00 και η 
δημόσια δαπάνη στα 121.726,00. 

 
1.20 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΣΟΣ 

ΕΒ – 03492 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Επιπρόσθετα, δεν αλλαζει στόχευση στο αντικείμενο της δραστηριότητάς του. 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 190.178,08 € στα 
76.479,78 € με δημόσια δαπάνη 30.591,91 €. 

 
1.21 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

GRANTEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01667 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 543.923,00 € σε 480.831,01 € και η δημόσια 
χρηματοδότηση από 163.176,90 € σε 144.249,30 € 

 
1.22 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Δ.ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00808 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου ήτοι 
391.290,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση σε 156.516,00€ 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 29/25-2-2013 
 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  AEΔΕΠ 

Θ & Ε.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  Ο.Ε. 

ΕΒ –02771 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα  της επιχείρησης, 
τροποποίησης - αντικατάστασης  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου. 
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 204.400,00€ (αναλογούσα 
δημόσια δαπάνη 91.980,00€) μειωμένος σε ποσοστό 1,68% έναντι του αρχικά 
εγκεκριμένου 207.900,00€. 

 
1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ –ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ 

ΕΒ – 03373 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 224.803,98 € σε 116.800,00 
€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 89.921,59 € σε 46.720,00 €. 

 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΞ ΑΕ 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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ΕΒ – 03819 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 234.307,95 € σε 234.019,55 
€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 93.723,19 € σε 93.607,81 €. 
 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΑΣΣΗ ΧΡ.ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ – 01706 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 75.349,00 € σε 70.711,00 € με 
δημόσια χρηματοδότηση 28.284,40 € 

 
1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

REAL MEDIA AE 

ΕΒ – 02742 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τροποποιείται από 301.360,00 σε 273.860,00 και 
η δημόσια δαπάνη από 90.408,00 σε 82.158,00. 

 
1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

I.B.S. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 02244 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 792.000,00 και η δημόσια δαπάνη 
στα 237.600,00. 

 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΗΕALTHCARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 

ΕΒ – 02686 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 268.752,84 € σε  234.899,97 
€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 107.501,14 € σε 93.959,98 €. 
 

1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Μ.Δ.ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ –Ο.Ι. ΒΕΛΛΗΣ ΟΕ  

ΕΒ – 02229 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τροποποιείται από 76.078,22 σε 65.935,90 και η 
δημόσια δαπάνη από 26.627,38 σε 23.077,56.  

 

1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

PRINTERLAND ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΕΒ – 02900 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 126.797,99 €  σε 123.741,13 
€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 50.719,20 € σε 49.496,46 €. 
 

1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΕΒ – 00168 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 71.068,65 € σε 46.201,65 €. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 69.885,00 € σε 46.176,25 € με 
δημόσια χρηματοδότηση 16.161,69 €. 

 
1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΕΒ – 01689 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΒΣΘ
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Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 53.260,00 € σε 53.258,00 € 
και δημόσια χρηματοδότηση από 21.304,00 € σε 21.303,20 € 
 

1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΕΒ – 02611 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 163.629,00 € σε 
146.128,28 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 65.451,60 € σε 58.451,31 €. 
 

1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΠΟΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΕΒ – 01890 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  
Ο τελικός Π/Υ παραμένει στα 281.900,00€ και η δημόσια δαπάνη στα 98.665,00€. 

 

1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  

ΕΒ – 03500 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Ο 
τελικός Π/Υ βάση εισήγησης διαμορφώνεται στα 359.151,53€ ενώ ο 
επιχορηγούμενος παραμένει στα 358.501,99€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει στα 
125.475,69€.  

 

1.15 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε.  

ΕΒ – 01763 

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου εφόσον επέρχεται 
απόκλιση στους όρους της επένδυσης. 
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1.16 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ  

ΕΒ – 01162 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦΔ. Ο συνολικός π/υ 
διαμορφώνεται από 58.975,00€ σε 66.925,00€ ενώ ο επιχορηγούμενος παραμένει 
στα 58.975,00€ με ΔΔ 29.487,50€ 

 

1.17 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ – 01391 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου ως εισήγηση ΕΦΔ. Ο 
συνολικός π/υ παραμένει στα 47.200,00€ με Δ.Δ. 21.240,00€ 

 

1.18 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΟΕ 

ΕΒ – 00769 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης της 
επιχείρησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου και η αναλογούσα επιχορήγηση 
παραμένουν τα εγκεκριμένα ενώ το υπερβάλλον κόστος των 230,00€ θα καλυφθεί 
με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

 
Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 25/12-2-2013, 
26/19-2-2013, 27/21-2-2013, 28/22-2-2013 και 29/25-2-2013, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 3151/453/7-3-2013 Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
αντικαθίσταται το σημείο : 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 22/06-12-2012 
και 23/07-12-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
με το ορθό : 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 22/9-11-2012, 
23/06-12-2012 και 24/07-12-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
 
«Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις 
ένταξης και χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων». 
 
 
    

Ο Υφυπουργός  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

 

 

 

 

Αθανάσιος Σκορδάς 

Εσωτερική Διανομή 

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

- ΕΦΕΠΑΕ 
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