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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Αθήνα, 26/2/2013 
 
Αρ.Πρωτ.:ΟΙΚ.2608/384 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 16/24-9-2012 και 17/25-9-2012 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 12223/2176/24-12-2012 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά 
16/24-9-2012 και 17/25-9-2012. 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών 16/24-9-2012 και 17/25-9-2012 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16/24-9-2012 
 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 
 
1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΕΒ – 01141 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.ΚΟΥΜΑΚΗΣ 
ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ "", 
δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 762.615,11€ σε 
578.578,11€ και η δημόσια επιχορήγηση από 260.650,29€ σε 196.237,34€." 
 
1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. 
ΕΒ - 02872 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ"" δεδομένου ότι οι 
αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 
επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης. 
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Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 109.768,90€ σε 
100.318,17€ και η δημόσια επιχορήγηση από 38.419,12€ σε 35.111,36€. 
 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

PAP SAFETY GLASS ΑΒΕΕ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΕΒ - 01705 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" PAP SAFETY GLASS ΑΒΕΕ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ "", δεδομένου ότι οι αλλαγές του 
εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 386.580,46€ σε 
370.705,68€ και η δημόσια επιχορήγηση από 173.961,21€ σε 166.817,56€." 
 
1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 
ΕΒ - 03232 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""Δ.Τ.Σ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΕΙΟ 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε."", δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν 
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν 
στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 308.980,00€ σε 
277.919,00€, ο εγκεκριμένος από 278.628,57€ σε 277.919,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 139.314,29€ σε 138.959,50€. 
 
1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Ν. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ο.Ε. 
ΕΒ - 01098 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Δ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Ν. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ο.Ε. "", δεδομένου ότι οι αλλαγές του 
εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται 
απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης.    
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 214.235,00€ και η δημόσια 
επιχορήγηση σε 96.405,75€ ." 
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1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΕΒ - 02464 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΚΡΗΜΤΗΜ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "", 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 εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 125.652,00€ σε 
103.977,50€ και η δημόσια επιχορήγηση από 56.543,40€ σε 46.789,87€" 
 
1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΜΙΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΒ - 02881 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΜΙΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.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 186.759,64€ σε 
166.034,24€, ο εγκεκριμένος διαμορφώνεται από 186.759,64€ σε 
160.397,17€ και η δημόσια επιχορήγηση από 84.041,64€ σε 72.178,73€. 
 
1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΒ - 01390 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 227.536,50€ σε 
230.370,50€, ο εγκεκριμένος (227.536,50€) και η δημόσια επιχορήγηση 
(102.391,42€) δε μεταβάλλονται ." 
 
1.9 
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΑΦΟΙ ΔΟΥΝΟΥ Ο.Ε. 
ΕΒ - 01527 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΑΦΟΙ ΔΟΥΝΟΥ Ο.Ε."" 
δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.063,65€ σε 
91.216,64€ και η δημόσια επιχορήγηση από 41.878,64 € σε 41.047,49 €." 
 
1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΒ – 02506 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ"" δεδομένου 
ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 
επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 110.943,41€ σε 
108.342,58€, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από 108.679,26€ σε 
108.342,58€ και η δημόσια επιχορήγηση από 48.905,67€ σε 48.754,16€." 
 
1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΕΒ – 02793 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης, 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 εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 148.324,00€ σε 
126.654,77€ και η δημόσια επιχορήγηση από 66.745,80€ σε 56,994,65€. 
 
1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. 
ΕΒ – 02476 
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"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε."" δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 321.795,00€ σε 
282.330,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 112.628,25€ σε 98.815,50€." 
 
1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΒ – 02452 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 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 277.828,06€ σε 
278.131,06€, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (277.828,06€) και η δημόσια 
επιχορήγηση (125.022,63€) δεν μεταβάλλονται. 
 
1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΕΒ – 02318 
 
"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ της 
επιχείρησης ""ΠΕΤΡΙΔΗΣ 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 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 377.653,00€ σε 
376.848,62€ και η δημόσια επιχορήγηση από 132.178,55€ σε 131.897,02€." 
 
1.15 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
ΕΒ – 03319 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ""CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ "" δεδομένου ότι 
οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 
επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 800.000,00€ σε 
797.914,710€, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός (519.425,00€) και η δημόσια 
επιχορήγηση (181.798,75 €) δε μεταβάλλονται." 
 
1.16 
 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Γ. ΝΤΑΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΒ – 03671 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης, επειδή ενισχύεται η 
παραγωγική διαδικασία, το προϊόν παραμένει το ίδιο και δεν αλλοιώνεται ο 
αρχικός ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης. 
Ο τελικός π/υ διαμορφώνεται από 196.552,00 σε 176.575,00€ με ΔΔ 
79.458,75€. 
 
1.17 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΒ - 03059 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του τελικού δικαούχου σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΕΦΔ. Ο τελικός π/υ διαμορφώνεται στα 146.166,00€ με ΔΔ 
65.774,70€. 
 
1.18 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΖΑΒΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΕΒ - 01813 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση του ΕΦΔ. Ο 
τελικός προυπολογισμός παραμένει στα 91.640,00€ και ΔΔ 41.231,25€. 
 
1.19 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΕΒ - 01587 
 
"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του τελικού δικαιούχου σύμφωνα με 
εισήγηση ΕΦΔ. Ο τελικός π/υ διαμορφώνεται σπο 36.580,00€ σε 31.726,16€ 
με ΔΔ 15.863,08€. 
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1.20 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΙΟΙ Γ. ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε. 
ΕΒ – 02855 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του επενδυτή. Ο επιχορηγούμενος π/υ 
παραμένει στα 183.311,00€ με δημόσια δαπάνη 91.655,50€. 
 
1.21 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΒ – 02697 
 
Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του επενδυτή το οποίο αφορά  την 
σημαντική μείωση του π/υ (κατά 51%) με την κατάργηση μίας δαπάνης που 
αφορά το 55,83% του έργου καθώς επέρχεται απόκλιση στη βαθμολόγηση 
των κριτηρίων τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης με αποτέλεσμα 
η βαθμολογία να μειώνεται και να είναι κάτω του ορίου έγκρισης (<50%) 
καθώς επίσης μεταβάλλονται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης. Το αίτημα 
απορρίπτεται. 
 
1.22 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ι. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΒ – 03471 
 
"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση του ΕΦΔ. Ο 
τελικός π/υ διαμορφώνεται στα 134.904,55€ με ΔΔ 67.452,27€". 
 
1.23 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΒ – 03199 
 
"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση του ΕΦΔ. Ο 
συνολικός π/υ του έργου διαμορφώνεται στις 153.366.57€ ενώ ο επιλέξιμος 
παραμένει στις 150.080,00€". 
 
1.24 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΒ - 00343 
 
Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και μείωσης του οικονομικού αντικειμένου του 
έργου από 161.963,97€ (αναλογούσα δ/δ 72.883,79€) σε 158.919,97€ 
(αναλογούσα δ/δ 71.513,99€). 
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1.25 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΒΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΒ – 01655 
 
"Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  
τροποποίησης του φυσικού και μείωσης του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς 
αύξηση συνολικά του οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθόσον 
εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης, διατηρείται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της και  δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
1.26 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΒ - 01174 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Δεδομένου ότι η τροποποίηση δεν φαίνεται να επηρεάζει την αναλυτική 
βαθμολογία της πρότασης κατά το στάδιο της αξιολόγσής της, ενώ 
εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης αφού με 
τον υπολοιπόμενο εξοπλισμό διατηρείται ο καινοτομικός χαρακτήρας του Ε.Σ.  
 
1.27 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ 
ΕΒ – 01079 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΕΦΔ. 
 
1.28 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΕ 
ΕΒ – 03345 
 
Το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης γίνεται δεκτό σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΕΦΔ. 
 
1.29 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΒ – 00785 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, ως εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς 
ενισχύεται ο μεταποιητικός χαρακτήρας της επιχείρησης και προστίθενται και 
καινοτομικά στοιχεία στην παραγωγική διαδικασία. 
Ο συνολικός νόος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 396.302,00 
ευρω, αντί του εγκεκριμένου αρχικού προϋπολογισμού ύψους 396.511,30 
ευρώ. 
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1.30 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΕΒ – 02765 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, μόνο υπό την προϋποθέση ότι θα 
προσκομισθεί βεβαίωση χρήσης γης. 
Ο προϋπολογισμός θα παραμείνει ο εγκεκριμένος 243.233,61€ και η δημόσια 
δαπάνη 121.616,81 € 
 
1.31 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. & ΥΙΟΣ ΟΕ 
ΕΒ – 00816 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο προϋπολογισμός θα παραμείνει ο εγκεκριμένος 222.654,18€ και η δημόσια 
δαπάνη 111.327,09 € 
 
1.32 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 
ΕΒ – 00384 
 
Αναβάλλεται η εξέταση του αιτήματος τροποποίησης, προκειμένου να 
ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις 
 
1.33 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

BALKAN LOGISTICS ΕΠΕ 
ΕΒ – 03481 
 
Αναβάλλεται η εξέταση του αιτήματος τροποποίησης, προκειμένου να 
ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις 
 
 
 
 
2. ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ  
 
2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΔΕΛΛΙΟΣ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε. 
ΕΒ – 01137 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης 
«ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε.», με κωδικό έργου ΕΒ-01137. Το έργο 
απεντάσσεται. 
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2.2 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΕΒ – 03595 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα απένταξης της επιχείρησης 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με κωδικό έργου ΕΒ-03595 με επιστροφή 
της ληφθείσας προκαταβολής των 13.806,00€ προσαυξημένο κατά το ποσό 
των νόμιμων τόκων από την καταβολή. 
 
2.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ 
ΕΒ – 01291 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΕΒ – 03327 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΒ – 00742 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ ΑΕΒΕ 
ΕΒ – 00547 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΕΒ – 01376 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΒ – 00824 
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Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

Κ. ΠΙΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΒ – 01304 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ – Γ. ΚΑΦΤΑΚΗΣ Ο.Ε. 
ΕΒ – 02752 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
ΕΒ – 02980 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ, με 

επιστροφή της ληφθείσας προκαταβολής προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων 
τόκων από την καταβολή. 

 
2.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΕ 
ΕΒ – 01194 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΒΕΕ 
ΕΒ – 02185 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
2.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΒ – 02620 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
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3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΣΚΕ. 
 
3.1. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΒ – 00879 
 
Γίνεται δεκτό το αίτημα για μεταβίβαση της επιχείρησης από τον Γκόγκο 
Γεώργιο στον υιό του Γκόγκο Ιωάννη,  ως εισήγηση του ΕΦΔ. 
 
 
 
 
4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
4.1. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ ΕΠΕ 
ΕΒ – 03262 
 
Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Τα στοιχεία δεν 
προσκομίσθηκαν έγκαιρα και κατά την αξιολόγηση. Δεν έχει υλοποιηθεί το 
κυρίως μέρος της επένδυσης και διατυπώνεται αμφιβολία ως προς την 
εφικτότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
 
4.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ – BLUE BYTE 
ΕΒ – 01955 
 
Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης κρίνει ως αβάσιμες τις αιτιάσεις του επενδυτή και παραμένει 
στην αρχική της άποψη για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα. 
 
4.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΒ – 02909 
 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα θεραπείας και επομένως το 
αίτημα τροποποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επιχείρησης 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, καθώς οι αιτιάσεις του επενδυτή 
θεωρούνται βάσιμες και δεδομένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισμού διατηρούν 
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν 
στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Επίσης, από τα 
προσκομισθέντα στοιχεία δόθηκαν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις. Θα 
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εξετασθεί η ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων κατά τον έλεγχο του έργου. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 230.340,00€ σε 
295.587,00€,  ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (230.340,00€) και η 
δημόσια επιχορήγηση (103.653,00€) δε μεταβάλλονται. 
 
4.4  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝ ΕΠΕ 
ΕΒ – 02632 
 
Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. 
Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των 
προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.  
 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17/25-9-2012 

 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 
 
1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 

HYPERTECH (XAΪΠΕΡΤΕΚ) – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΒ - 00430 
 
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 της και δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης. Συνολικά αντικαθίστανται δαπάνες ύψους 136.000,00€ με 
νέες δαπάνες ύψους 136.00,00. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
παραμένει στα 281.500,00 και η δημόσια δαπάνη 112.600,00. 
 
1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΒ - 02018 
 
"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 της 
και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. Συνολικά αντικαθίστανται δαπάνες ύψους 
32.801,90€ με νέες δαπάνες ύψους 32.705,00. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
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προϋπολογισμός τροποποιείται από 51.371,90 σε 51.275,00 και η δημόσια 
δαπάνη από 20.548,76 σε 20.510,00. 
 
1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΒ - 00588 
 
"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 της 
και δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. Συνολικά αντικαθίστανται δαπάνες ύψους 
346.403,00€ με νέες δαπάνες ύψους 324.308,00. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός τροποποιείται από 387.242,50 σε 365.147,50 και η δημόσια 
δαπάνη από 154.897,00 σε 146.059,00. 
 
1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ι. ΣΑΜΙΩΤΗΣ – Μ. ΣΑΜΙΩΤΗ Ο.Ε. 
ΕΒ - 01172 
 
Δε γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητη 
η δαπάνη για τη λειτουργία της επιχείρησης (εταιρεία παραγωγής τροφίμων). 
 
 
 
 
 
2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ 
ΕΒ – 00563 
 
Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Σύμφωνα με τη 
σελίδα 34 του Οδηγού του Προγράμματος: “Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών πριν την 
υποβολή της πρότασης όπως π.χ. έκδοση παραστατικών (δελτία αποστολής, 
CMR, τιμολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, έκδοση 
αδείας μικρής κλίμακας, κ.λ.π.),  μερικής/ ολική εξόφληση δαπανών (π.χ. 
προκαταβολή) οι εν λόγω δαπάνες όπως και το σύνολο του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Στην περίπτωση δε που η 
επιχείρηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα τότε απεντάσσεται από αυτό.”  
 
Με βάση τα παραπάνω το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα, με 
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επιστροφή της προκαταβολής των 76.379,99€, προσαυξημένο κατά το ποσό 
των νόμιμων τόκων από την καταβολή. 
 
 
Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 16/24-9-2012 και 
17/25-9-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
 
 
    

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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