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Αρ.Πρωτ. οικ. 3156/564 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 40/18-12-2013, 41/19-12-2013 και 42/23-12-2013, 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 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». 

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

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

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

21. Το 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». 

22. 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». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 10952/2001/11-9-2013 Απόφαση του Υφυπουργού 
«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής 
Απόφασης και παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 2353/Β/20-9-2013). 

37. 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). 

38. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

39. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2272/20-2-14/362/21-2-2014 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 
40/18-12-2013, 41/19-12-2013 και 42/23-12-2013. 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών 40/18-12-2013, 41/19-12-2013 και 42/23-12-
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 40/18-12-2013 
 

 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.Ο.Ε. 

ΕΒ -03103  

Το αίτημα παραίτησης γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. Το έργο απεντάσσεται από 
το πρόγραμμα. 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ   

ΝΕΛΣΩΝ  Α.Ε. 
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ΕΒ - 00992 

Το αίτημα παραίτησης γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. Το έργο απεντάσσεται από 
το πρόγραμμα και η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό 38.907,88 € της 
δημόσιας χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί ως προκαταβολή, προσαυξημένο 
κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την καταβολή. 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

ΑΚΤΟΥΣ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 01009 

Δε γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, καθώς πρόκειται για 3η τροποποίηση, που 
δεν προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος. 
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

PROGNOSIS BIOTECH EΠΕ 

ΕΒ - 02118 

Γίνεται δεκτό το αίτημα σύμφωνα με την εισήγηση  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 132.077,78€ με αναλογούσα 
δημόσια δαπάνη 59.435,00€. 
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ  

ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΒ – 01848 

Γίνεται δεκτό το αίτημα σύμφωνα με την εισήγηση  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 προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ύψους 99.378,24€ και αναλογούσα δημόσια 
επιχορήγηση 44.720,21€ σε νέο προϋπολογισμό 101.402,95€ με επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό 99.378,24€ και αναλογούσα δημόσια δαπάνη 44.720,21€, ίσα με τα 
αρχικά εγκεκριμένα. 
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ – 03710 

Στις 16/12/2013 υποβλήθηκε αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, το οποίο προκύπτει 
από την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
που ακολουθεί. 
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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 αιτούμενος π/υ παραμένει ο αρχικά εγκεκριμένος 342.750,00€ και η επιχορήγηση 
154.237,50€.    
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ – 01155 

Έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, το οποίο προκύπτει από 
την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που 
ακολουθεί. 
 
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 εγκεκριμένος Π/Υ διαμορφώνεται από 83.587,50€ σε 53.900,00€ και η 
επιχορήγηση από 37.614,37€ σε 24.255,00€ 
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ – 00586 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 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 αιτούμενος Π/Υ διαμορφώνεται από  80.346,13€ σε 76.656,03€ και η αιτούμενη 
επιχορήγηση από 36.155,76€ σε 34.495,21€. 
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01100 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση 
του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
 
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. 
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Ο αιτούμενος π/υ παραμένει ο αρχικά εγκεκριμένος 372.180,00€ και η επιχορήγηση 
167.481,00€. 
 

10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

Γ.ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΕΒ – 01558 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση 
του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
 
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 αιτούμενος π/υ παραμένει ο αρχικά εγκεκριμένος 44.024,00€ και η επιχορήγηση 
19.810,80€. 
 

11.  
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΕΒ – 02984 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (α. 25, παρ. 1, εδ. Δ, Σ), που 
διέπει τη δράση της διοίκησης και ειδικότερα την αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή 
δυσανάλογων συνεπειών για το διοικούμενο μέσω της στάθμισης «κόστους - 
οφέλους», γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τελικής παραλαβής του 
έργου με κωδικό ΕΒ-02984  της επιχείρησης " ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ " μετά την προσκόμιση νέας επικαιροποιημένης Άδειας 
Λειτουργίας της επιχείρησης. 
 

12. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΕ 

ΕΒ – 02806 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε., δεδομένου ότι οι 
αλλαγές στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης χωρίς να 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 234.934,87€ σε 237.784,87€, ο 
εγκεκριμένος (234.934,87€) και η δημόσια επιχορήγηση (105.720,69€) δε 
μεταβάλλονται. 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΖΑΠΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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ΕΒ – 03808 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΖΑΠΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  δεδομένου ότι οι 
επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 307.900,17€ σε 309.730,91€, ο 
επιχορηγούμενος (307.900,17€) και η δημόσια επιχορήγηση (138.555,08) δε 
μεταβάλλονται. 
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02430 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
δεδομένου ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες 
χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 238.976,11€ σε 217.674,41€, ο 
εγκεκριμένος από 238.976,11€ σε  214.773,86€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 
107.539,25€ σε 96.648,24€. 
 

15. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΒ – 01263 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ δεδομένου ότι 
οι επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και 
επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.  
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 320.854,99€ σε 151.492,71€ 
και η δημόσια επιχορήγηση από 142.040,25€ σε 68.171,72€. 
 

16. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΕΒ – 02186 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, 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 
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αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (400.000,00€) και η δημόσια επιχορήγηση 
(180.000,00€) δε μεταβάλλονται. 
 

17. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. 

ΕΒ – 00384 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε δεδομένου ότι οι 
αλλαγές του εξοπλισμού 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 συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 396.147,25€ σε 400.519,24€, ο 
επιχορηγούμενος (395.559,06,00€)  και η δημόσια επιχορήγηση (138.445,67€) δε 
μεταβάλλονται. 
 

18. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΕΒ – 01302 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης "" ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ "" 
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 συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 52.925,00€ σε 53.063,08€, ο 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός (52.925,00€) και η δημόσια επιχορήγηση 
(23.816,25€) δε μεταβάλλονται. 
 

19. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00240 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
δεδομένου ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους 
και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
διαμορφώνονται από 101.265,00€ στις 98.108,48€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
45.569,25€ στις 44.148,82€. 
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20. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

ΕΒ – 01370 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ  δεδομένου ότι οι 
επιχειρούμενες αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης χωρίς 
να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
διαμορφώνονται από 226.049.15€ στις 204.699.15€ και η δημόσια επιχορήγηση από 
113.024.58€ στις 102.349.58€. 
 

21. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΧΡΥΣΙΔΗΣ Ι.ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

ΕΒ – 01379 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης 
ΧΡΥΣΙΔΗΣ Ι.ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ. Το έργο απεντάσσεται. 
 

22. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Γ.ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ –Α.ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 01870 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (α. 25, παρ. 1, εδ. Δ, Σ), που 
διέπει τη δράση της διοίκησης και ειδικότερα την αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή 
δυσανάλογων συνεπειών για το διοικούμενο μέσω της στάθμισης «κόστους - 
οφέλους», γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τελικής παραλαβής του 
έργου με κωδικό ΕΒ-01870  της επιχείρησης " Γ.ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ-
Α.ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. " μετά την προσκόμιση Τεχνικής 
Ανασυγκρότησης της επιχείρησης. 

 
23. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΕΒ – 02356 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
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 132.303,75 € σε 
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79.988,91 € και η δημόσια δαπάνη από 52.921,50 € σε 31.995,56 €. 
 

24. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΕΒ – 02408 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
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. 
Τόσο ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, όσο και η δημόσια δαπάνη 
διατηρούνται αμετάβλητα (377.000,00 € και 150.800,00 €, αντίστοιχα)  
 

25. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ 

ΕΒ – 03608 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
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 348.323,50 €  σε 
347.323,50 € και η δημόσια δαπάνη από 139.329,40 € σε 138.929,40 €. 
 

26. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

LOGICOM AEBE 

ΕΒ – 01821 

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 165.294,00 € σε 120.867,00 € και η δημόσια 
δαπάνη από 66.117,60 € σε 48.346,80 €. 
 

27. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΕΛΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. 

ΕΒ – 02828 
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Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
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 398.380,00 € σε 179.251,77 € και η δημόσια 
δαπάνη από 159.352,00 € σε 71.700,71 €. 
 

28. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ  Μ & Ε. ΟΕ 

ΕΒ – 00814 

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 365.937,18€ σε 365.936,53€ και η δημόσια 
επιχορήγηση από 146.374,87€ σε 146.374,61€ 
 

29. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 00629 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
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. Τόσο ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός, όσο και η δημόσια δαπάνη παραμένουν αμετάβλητα (400.000,00 € 
και 160.000,00 €, αντίστοιχα). 

 
30. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 01045 

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 152.519,80 € σε 
134.311,00 € και η δημόσια δαπάνη από 61.007,92 € σε 53.724,40 €. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 41/19-12-2013 
 
 
 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΟΚΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΒ -02029 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 748.055,63 € σε 699.706,24 € με ΔΔ από 
299.222,25 € σε 279.882,50 € 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΒ - 03010 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 165.642,50 € σε 100.518,62 € με 
επιχορηγούμενο 98.064,53 €με ΔΔ  63.437,50 € σε 49.032,27 € 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΕΒ – 01778 

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης γιατί επέρχεται ουσιώδης απόκλιση 
(Προυπολογισμού και βαθμολογίας) από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης 
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΕ 

ΕΒ - 01793 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο π/υ διαμορφώνεται από 161.416,51€ σε 147.447,22€ με ΔΔ από 72.637,43€ σε 
66.351,25€  
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΤΣΟΥΝΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 00868 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο τελικός π/υ διαμορφώνεται από 326.369,50  σε 325.428,50  με ΔΔ από 163.184,75 
σε 162.714,25   
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6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ –ΛΥΡΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02792 

"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 88.092,50€ σε 87.017,50€ και με ΔΔ από 
44.046,25€ σε 43.508,75€" 
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΒ – 02384 

"Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με εισήγηση ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 160.585,30€ σε 139.133,00 € με ΔΔ από 
80.292,65 € σε 69.566,50 €" 
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΤΖΑΒΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  

ΕΒ – 01813 

Γίνεται δεκτό σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης της 
επιχείρησης. 
Ο συνολικός π/υ του έργου παραμένει στα 91.640,00€ με επιχορηγούμενο 
91.625,00€ και ΔΔ 41.231,25€ 
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 

ΕΒ – 00667 

Γίνεται δεκτή η αλλαγή του τόπου υλοποίησης του έργου στην Σκοτεινή Βόνιτσας 
από : 
Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Νομός: Λευκάδας,  
Δήμος: Λευκάδας,  
Τοποθεσία: Σκοτεινή Βόνιτσας 
Σε : 
Περιφέρεια: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Δήμος: ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Τοποθεσία: ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ  
 
Ο τόπος υλοποίησης είχε  δηλωθεί ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την υποβολή 
της πρότασης γεγονός που δεν είχε καταστεί ευκρινές από την Αξιολόγηση της  
πρότασης. 
Ο ΕΦΔ πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω με την αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) την 
διαφοροποίηση του ποσοστού επιχορήγησης λόγω της αλλαγής του Νομού και της 
Περιφέρειας υλοποίησης του έργου. 
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10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΠΑΛΟ  ΕΠΕ 

ΕΒ – 02401 

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

 
11. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ 

ΕΒ – 02441 

"Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση 
του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που ακολουθεί. 
 
Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται 
σημαντική απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 106.737€ σε 79.939,25€ και η δημόσια δαπάνη 
από 37.357,95€ σε 27.978,74€" 

 
12. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΕΒ – 01286 

"Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης εμπρόθεσμο με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση 
του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που ακολουθεί. 
 
Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται 
σημαντική απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 746.200€ σε 694.600€ και η δημόσια δαπάνη 
από 186.550€ σε 173.650€" 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

ΕΒ – 03253 

Γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τους αρχικούς στόχους της 
επένδυσης και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται 
σημαντική απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 274.750€ σε 239.448€ και η δημόσια δαπάνη 
από 68.687,5€ σε 58.837,5€" 
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14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ  

ΠΡΑΙΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01617 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα. Αν και η μείωση του προϋπολογισμού 
είναι μεγάλη, εντούτοις δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης 
καθώς και τα όρια του Οδηγού. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης 
διατηρείται, καθώς η μείωση του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως σε μείωση του 
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 384.580,00€ σε 142.052,07€ και η δημόσια 
χρηματοδότηση από 153.832,00 € σε 56.820,83 € 
 

15. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΒ – 01994 

Απορρίπτεται το αίτημα διότι είναι η τρίτη τροποποίηση και ο Οδηγός του 
προγράμματος ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται μόνο δύο τροποποιήσεις οικονομικού και 
φυσικού αντικειμένου. 
 

16. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΝΝΕWS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 

ΕΒ – 00260 

"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 παραμένει 381.447,00 €  
και η δημόσια χρηματοδότηση 152.578,80 € . 
 
17. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΦΦΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΕΒ – 01563 

Αναβάλλεται  η εξέταση του θέματος, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 42/23-12-2013 
 
 
1. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ  

ΕΒ – 02257 

"Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που γίνονται δεκτές 
αφορούν σε αλλαγές  που 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 προυπολογισμός μειώνεται από 177.882,00€ σε 92.344,96€  και η 
δημόσια χρηματοδότηση 71.152,80€ από σε 36.937,98 € 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΜPLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  & ΣΥΝΑΦΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΒ – 02201 

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 314.083,38 € σε 
313.925,10 € και η δημόσια δαπάνη από 125.633,35 € σε 125.570,04 €. 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 02742 

"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 273.860,00 € σε 
263.979,36 € και η δημόσια δαπάνη από 82.158,00 € σε 79.193,81 €. 

 
4. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS AEBE 

ΕΒ – 01804 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης, καθώς οι αιτούμενες 
αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης και τη διατήρηση του 
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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 παραμένει στα 796.481,53 και η 
δημόσια δαπάνη στα 238.944,46. 

 
5. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

K.ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ-Α.ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 00650 

"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 116.336,02 € σε 85.617,07 € και η δημόσια 
επιχορήγηση από 46.534,41 € σε 34.246,83 €                                                                                                                                                                                                                            
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΕCHNOHULL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΒ – 02495 

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 306.888,40€ και η δημόσια δαπάνη 122.755,36€. 
  

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ  & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ – 03222 

"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 προϋπολογισμός 
διαμορφώνεται από 129.186,00€ σε 124.596,98€ , ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 118.982,50€  σε 113.246,23€ και η δημόσια 
δαπάνη από 47.593,00€ σε 45.298,49€ .  
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01366 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα, καθώς oι 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. Οι 
δαπάνες, με τις αιτούμενες αλλαγές, διαμορφώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 
«Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και 
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«Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του εγκεκριμένου, 
ήτοι 462.400,00 € με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 138.720,00€  
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PRINTERLAND ΕΠΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΕΒ – 02900 

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 παραμένει στο ύψος του 
επιχορηγούμενου, ήτοι 123.741,12 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 49.496,45 €  
 

10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ 

ΕΒ – 03439 

"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. Οι δαπάνες, με τις αιτούμενες αλλαγές, διαμορφώνονται σύμφωνα με 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. Ο τελικός 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 398.070,90 € σε 397.669,90 
€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 159.228,36 € σε 159.067,96 €  
 

11. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Σ.Α. ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 01641 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα. Πρόκειται για αλλαγές και περικοπές  που 
προέκυψαν μετά από επιτόπιο έλεγχο και οι οποίες οδηγούν σε κατάργηση και 
τροποποιήσεις δαπανών χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του επενδυτικού της 
σχεδίου. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 
290.651,45 € σε 287.437,85 € και η δημόσια χρηματοδότηση από 87.195,44 € 
86.231,36 €. 
 

12. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

I. B. S. BIOMHXANIA ANAΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ – 02244 

"Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
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Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στο ύψος του 
εγκεκριμένου, ήτοι 792.000,00 € με δημόσια χρηματοδότηση 237.600,00 €. 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ – 03542 

Υποβλήθηκε αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. 
"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 διαμορφώνεται από 34.780,00€ σε 
34.570,31€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 13.912,00€ σε 13.828,12€ 
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΕΒ – 01512 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για έντοκη επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης 
ποσού 403,72 € σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
15. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

DIS-DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΒ – 02009 

Δεν γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης 
διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί 9/8/2013. 

 
16. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε. 

ΕΒ – 03545 

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

17. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ – 01259 
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από πρόγραμμα. Ο φορέας της 
επένδυσης πρέπει να επιστρέψει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τη ληφθείσα 
επιχορήγηση. 

 
18. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Μ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 01318 

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

 
19. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02943 

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

 
20. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ – 01342 

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

 
21. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΓΑΒΑΛΑΣ 

ΕΒ – 01115 

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

 
22. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 

ΠΑΓΩΤΟΥ Μ.ΕΠΕ 

ΕΒ – 00939 

Γίνεται αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας λόγω αλλαγής των απαιτήσεων της αγοράς. 
Ο επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται σε 66.650, 00 € από 214.678,00 € με 
δημόσια δαπάνη σε 23.327,50 από 75.137,30 €." 

 
 
 
Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
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Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 40/18-12-2013, 
41/19-12-2013 και 42/23-12-2013, της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013». 
 
«Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις 
ένταξης και χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων». 
 
    

Ο Υφυπουργός 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

Αθανάσιος Σκορδάς 

Εσωτερική 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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