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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 55/13-10-2015 και 56/14-10-2015, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 

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. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 
185/Α/3-9-2014) 

3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015). 

4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).  

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/22-10-2015) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη». 
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6. Την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/592/18-8-2015) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  

7. Την υπ. αριθμ. οικ.15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/Β/22-4-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα “ 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.”. 

8. 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). 

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

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

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

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

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

14. 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). 

15. 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). 

16. 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. 

17. 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). 

18. 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) 
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«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

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

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

21. 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). 

22. 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». 

23. 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». 

24. 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). 

25. 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). 

26. 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».  

27. 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». 

28. 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). 

29. 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». 

30. 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». 
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31. 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». 

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

33. 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). 

34. 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). 

35. 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). 

36. 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). 

37. 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). 

38. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8761/2231/14-7-2014 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 1896/Β/14-7-2014). 

39. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 12711/2801/27-11-2014 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 3207/Β/28-11-2014). 

40. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 6267/71/20-1-2015 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της 
υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 193/Β/23-01-2015). 

41. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 70538/572/30-06-2015 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ. 
αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 1319/Β/01-07-2015). 
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42. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 110699/861/29-10-2015 Απόφαση της Υφυπουργού «Τροποποίηση 
της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 2351/Β/02-11-2015). 

43. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

44. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 986/9-12-2015 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 55/13-10-2015 και 56/14-10-2015. 

Αποφασίζουμε 

 
Την αποδοχή των πρακτικών υπ. αριθμ. 55/13-10-2015 και 56/14-10-2015, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως 
ακολούθως : 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55/13-10-2015 

 

 
1. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ  ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ -02977 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της επιχείρησης «ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 μεταβάλλεται από 356.314,84 € σε 356.028,55 € και η δημόσια 
επιχορήγηση από 124.710,19 € σε 124.609,99 €. 
 
2. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ  

Κ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -03706 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της επιχείρησης «Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 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 συνολικά εγκεκριμένος και επιλέξιμος προϋπολογισμός καθώς επίσης και η δημόσια 
επιχορήγηση δε  μεταβάλλονται και διατηρούνται στις 373.400,00€ και 186.700,0€ αντίστοιχα. 
 

ΑΔΑ: ΩΧ614653Ο7-ΨΔΧ



Σελίδα 6 από 13 

 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

ΕDIL TEXNIKH BIOMHXANIKH ATEBE 

ΕΒ -02444 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ στο αίτημα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης που υπέβαλε η 
επιχείρηση EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, καθώς δεν μεταβάλλεται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν επέρχεται απόκλιση από τους όρους και τα 
κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις από 
337.453,40€ σε 326.428,40 € και η δημόσια επιχορήγηση από 118.108,69€ σε 114.249,94 €. 
 
4. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

COIL STAINLESS STEEL ANΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒ -01792 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ στο αίτημα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης που υπέβαλε η 
επιχείρηση COIL STAINLESS STEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς δεν μεταβάλλεται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν επέρχεται απόκλιση από τους όρους και τα 
κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης, ως ακολούθως: 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και δημόσια επιχορήγηση δε μεταβάλλονται και 
διατηρούνται στις 210.541,23€ στις 73.689,43€ αντίστοιχα. 
 
5. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

VECTA ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -02845 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ στο αίτημα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης που υπέβαλε η 
επιχείρηση VECTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς δεν μεταβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν επέρχεται 
απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 134.093,87€ σε 132.830,12€ και 
δημόσια επιχορήγηση από 67.046,94€ σε 66.415,06€ αντίστοιχα. 
 
6. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ 

ΕΒ - 02209 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης " ΑΛΓΗ 
ΑΕΓΕ " με κωδικό ΕΒ-02209, καθώς προσκομίστηκαν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, 
σύμφωνα με τα οποία προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης για τον ΚΑΔ της 
επένδυσης. 
 
7. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 

ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ 

ΕΒ -02456 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα της παραίτησης της επιχείρησης ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ 
ΑΕ. Το έργο απεντάσσεται. 
 
8. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΙΝΟΧ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΙΔΩΝ  ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01210 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 89.600,00€ σε 66.125,00€ 
και η δημόσια επιχορήγηση από 35.840,00€ σε 26.450,00€ 
 
9. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ- Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -01918 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τροποποιείται από 253.630,00€ σε 230.344,00€ και η 
δημόσια επιχορήγηση από 101.452,00€ σε 92.137,60€.  
 
10. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ι.ΣΑΜΙΩΤΗΣ – Μ.ΣΑΜΙΩΤΟΥ Ο.Ε. 

ΕΒ -01172 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 48.155,00€ και η δημόσια επιχορήγηση 
στα 24.077,50€. 
 
11. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΒ -02914 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ του έργου μειώνεται από 399.512,50€ σε 395.331,25 € και η 
αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση από 199.756,25 € σε 197.665,63 €. 
 
12. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
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ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΒ -02921 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται από 361.044,05 € σε 265.749,34 € 
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ του έργου μειώνεται από 342.894,26 € σε 223.775,88 € και η 
αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση από 137.157,70 € σε 89.510,35 €.  
 
13. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

UNIBAG MONOΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ 

ΕΒ -02854 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται από 399.936,00 € σε 250.290,00 €.  
Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ του έργου μειώνεται από 399.784,00 € σε 250.290,00 € και η 
αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση από 159.913,60 € σε 100.116,00 € 
 
14. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΒ -02218 

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 τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 79.326,25€ σε 56.764,75 € 
τελικό πιστοποιημένο Π/Υ και η αντίστοιχη επιχορήγηση από 39.663,13 € σε 28.382,38€. 
 
15. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΘΗΝΑΙΑ –ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ -01506 

Εγκρίνονται ως εισήγηση ΕΦΔ οι αλλαγές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 327.459,16 € και η 
δημόσια χρηματοδότηση στο ποσό των 130.983,66€. 
 
16. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -02166 

Γίνεται αποδεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης που υπέβαλε η 
επιχείρηση, καθώς δεν μεταβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου και δεν 
επέρχεται απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 
αξιολόγησης, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 141.394,25€ και η δημόσια 
χρηματοδότηση σε 56.557,70€. 
 
17. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΜΕRICAN  MOTORS –ΧΡ.ΠΙΛΑΛΗΣ- ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ  ΑΒΕΕ 

ΕΒ -00985 

Γίνεται αποδεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η δαπάνη «Υπηρεσίες υποστήριξης, οργάνωσης και 
παρακολούθησης έργου», καθώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατάρτιση της σύμβασης 
για την εν λόγω δαπάνη σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της 
πρότασης δεν συνιστά έναρξη του επενδυτικού έργου. Και τούτο διότι η εν λόγω σύμβαση δεν 
θα μπορούσε να καταρτισθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, εφόσον 
περιλαμβάνει, εκτός από την ως άνω επιλέξιμη για το πρόγραμμα δαπάνη, και τη δαπάνη 
«Σύνταξη και υποβολή φακέλου». Εξάλλου η κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης έγινε μεν πριν 
την υποβολή της πρότασης, αλλά μετά την προκήρυξη του προγράμματος, πράγμα που 
υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε κίνητρο για υλοποίηση επενδυτικού 
έργου. 
 
Επιπλέον, η έναρξη της εκτέλεσης και η πληρωμή της εν λόγω δαπάνης τελεί υπό την 
αναβλητική αίρεση  της υπαγωγής της πρότασης στο Πρόγραμμα. Αίρεση η οποία έχει ληφθεί 
υπόψη από τους δύο συμβαλλόμενους (βλ. παράγραφος 8 της σύμβασης). 
 
Παραλαμβάνεται το έργο με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 168.585,05€ και δημόσια 
επιχορήγηση ίση με 67.434,02€. 
 
18. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Χ.ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -02638 

Εγκρίνονται ως εισήγηση ΕΦΔ οι αλλαγές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μετά την έγκριση των αποκλίσεων διαμορφώνεται στο 
ποσό των 104.605,50€ και η δημόσια χρηματοδότηση στο ποσό των 41.842,20€.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, το έργο 
παραλαμβάνεται με τελικό πιστοποιημένο και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού 
σχεδίου που ανέρχεται σε 80.135,40€ και αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 
32.054,16€.  
 
19. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Μ.ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ  & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -03568 

Γίνεται δεκτό το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
20. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΖΗΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΒ -02104 

Γίνεται δεκτό το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης, ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
21. 
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Σελίδα 10 από 13 

 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ 

‘’Η ΕΡΕΥΝΑ’’ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΜΜΕ Α.Ε. 

ΕΒ -02743 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 56/14-10-2015 
 
 
1. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Η.ΤΟΤΣΗΣ – Κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -00639 

Γίνεται δεκτό το αίτημα σύμφωνα με την εισήγηση ΕΦΔ. 
 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 206.982,12€  σε 167.757,15€  και η 
δημόσια δαπάνης από 93.141,95 € σε 75.490,72€. 
 
2. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΣΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ -00868 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦΔ. 
 
Ο επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 325.428,50€ σε 301.031,04€ και η Δημόσια 
Δαπάνη από 162.714,25€ σε 150.515,52€. 
 
3. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΟΛΙΚΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ 

ΕΒ –02629 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισηγηση του ΕΦΔ. 
 
Ο συνολικός επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 153.720,00€ σε 138.525,99€ και η 
δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 76.860,00€ σε 69.263,00.  
 
4. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

PALLAS ΑΕ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

ΕΒ -01788 

Γίνεται δεκτή η παραλαβή του έργου σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Το έργο 
παραλαμβάνεται με συνολικό επιχορηγούμενο π/υ στα 197.444,65€ και δημόσια δαπάνη 
(επιχορήγηση) στα 78.977,86€. 
 
5. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
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Σελίδα 11 από 13 

 

ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΒ -01446 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση ΕΦΔ για το φυσικό αντικείμενο του έργου. 
Ο  συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από  236.102,94€ στα 232.002,94€ ο 
επιχορηγούμενος από 229.878,68 € στα 224.753,68€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 
από 103.445,41€ στα 101.139,16 €. 
 
6. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΒ -03759 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η από 26/02/0214 υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ  ΑΛΟΥΞΑΛ ΑΒΕΕ 

ΕΒ -02471 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η προσκόμιση του εγγράφου περί χορήγησης προθεσμίας 
τεχνικής ανασυγκρότησης μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζει ο Οδηγός του 
Προγράμματος καθώς και την αποδοχή της άδειας λειτουργίας εφόσον αυτή προσκομισθεί 
εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα κατά περίπτωση χρονικά όρια που ορίζει η αρμόδια αδειοδοτούσα 
αρχή. 
 
8. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -01158 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
 
9. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -03358 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η διόρθωση του Πρακτικού 54/24-04-2015 της υπ αριθμ 
υπουργικής απόφασης 71026/576/01-07-2015 όσον αφορά το κωδικό του έργου με την 
επωνυμία  ΕΡΓΟΤΕΧΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ΕΒ-02358 
σε ΕΒ-03358. 
 
10. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

LOGINET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -02912 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η διόρθωση του Πρακτικού 54/24-04-2015 της υπ αριθμ 
απόφασης 71026/576/01-07-2015 όσον αφορά την επωνυμία της επιχείρησης με κωδ έργου 
ΕΒ-02912 από "LOGNET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε 
"LOGINET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 
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11. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Ο.Ε 

ΕΒ -02162 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης Αφοί Μανούσακα Ο.Ε., 
έστω και εκπρόθεσμα, καθώς σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ.οικ.12684/92 (ΦΕΚ3181Β/27-
11-2014) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν απαιτείται πλέον για τη 
δραστηριότητα της η λήψη άδειας λειτουργίας, παρά μόνο η ενημέρωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας για την έναρξη της λειτουργίας της, η οποία και έγινε εμπρόθεσμα, με την υπ’αριθμ. 
148958/4427 στις 7/7/2015 αναγγελία λειτουργίας της επιχείρησης στην Περιφέρεια Κρήτης. 
 
12. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01571 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας που αποδεικνύει τη νόμιμη 
λειτουργία της επιχείρησης, καθώς δεν έχει παρέλθει η λήξη του Προγράμματος. 
 
13. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ  & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -00974 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και διορθώνεται το λάθος, με την επαναφορά της επιχείρησης 
στο πρόγραμμα και στο ΠΣΚΕ ως ενεργή. 
 
14. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ -01325 

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 αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός,  διαμορφώνεται στο ποσό των 62.707,20 € και η 
αναλογούσα επιχορήγηση στο ποσό των 25.082,88. 
Σημειώνεται ότι για την παραλαβή του έργου η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την 
ανανεωμένη Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης.  
 
15. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΒ -02257 

Αναβάλλεται η εξέταση του θέματος, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 
 
16. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 
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ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΕΒ -03204 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από 287.560,00 € σε 275.390,00 €, ο επιλέξιμος 
προϋπολογισμός από 262.987,50 € σε 255.487,50 € και η δημόσια επιχορήγηση από 
92.045,63 € σε 89.420,63 €.  
 
 
 
Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 55/13-10-2015 και 56/14-10-2015, 
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 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

 

 

 
Ευστράτιος Ζαφείρης 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κας. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γενική Δ/νση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής 

Πολιτικής 
- Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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