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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 46/14-4-2014 και 47/15-4-2014, 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. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/2014). 

6. Την υπ. αριθμ. 34658/4-7-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 1825/Β/4-7-2014).  

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. 8040/2167/26-6-2014 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 
46/14-4-2014 και 47/15-4-2014. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών υπ. αριθμ. 46/14-4-2014 και 47/15-4-2014 της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46/14-4-2014 

 

 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΒ -01994 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα 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 
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αξιολόγησης. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 
277.071,87€ σε 133.734,58€ και η δημόσια χρηματοδότηση σε 83.121,56€ σε 
40.120,37€. 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

CORITEC  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΕΒ -03023 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 

 
3. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ  Π. ΚΑΛΦΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -02618 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 

 
4. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΕΒ -01425 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς μέχρι την 13/01/2014 δεν έχει υποβάλει αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης ή 
αίτημα παράτασης στο οποίο να τεκμηριώνεται ότι έχει καταβληθεί (εξοφλημένες 
δαπάνες) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και το έργο απεντάσσεται από 
το πρόγραμμα. 

 
5. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΡΟΔΟΥ 

ΕΒ -03216 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 
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6. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Κ. ΔΙΠΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -01044 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 

 
7. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ -01930 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 

 
8. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΛΑΤΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΕΒ -01843 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή (εξοφλημένες δαπάνες) του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης. 

 
9. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΕΒ -00494 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να 
τεκμηριώνουν την ορθή υλοποίηση του 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

 
10. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

2Κ FILMS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ -03121 
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης. Δεν 
εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται 
ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της. Επέρχεται απόκλιση από τους όρους και τα 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται 
δεκτό και το αίτημα για εξάμηνη παράταση, καθώς δεν τεκμηριώνεται η καταβολή του 
30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του 
οδηγού για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. 
 

11. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΕΒ -00611 

Γίνεται δεκτή, ως η εισήγηση του ΕΦΔ, η μερική επιστροφή επιχορήγησης λόγω μή 
τήρησης του  όρου διατήρησης προσωπικού ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της 
πράξης. Συγκεκριμένα πρέπει να επιστραφεί εντόκως το ποσό των 18.758,25€ που 
αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής Δημόσιας Χρηματοδότησης ύψους 125.055,00€. 
 

12. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΔΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε. 

ΕΒ -00346 

Γίνεται δεκτή, ως η εισήγηση του ΕΦΔ, η μερική επιστροφή επιχορήγησης λόγω μη 
τήρησης του όρου διατήρησης προσωπικού ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της 
πράξης. Συγκεκριμένα πρέπει να επιστραφεί εντόκως το ποσό των 21.000,00€ που 
αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής Δημόσιας Χρηματοδότησης ύψους 140.000,00€. 

 
13. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΡΑΙΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΕ 

ΕΒ -01617 

H επιτροπή εγκρίνει το αίτημα παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, 
καθώς ο επενδυτής κατέβαλε τον παρακρατούμενο φόρο εντός της προθεσμίας που 
ορίζει ο ΚΦΑΣ και η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες 
υπερβαίνουν το 30% του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου πληρείται ο 
όρος του Οδηγού περί καταβολής του 30% του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.  
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΕΝ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΒ -00990 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και το αίτημα για χορήγηση εξάμηνης 
παράτασης. 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. 
Η επιχείρηση έχει υλοποιήσει το 98% του φυσικού αντικειμένου (βάσει των 
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προσκομισθέντων φωτογραφιών και του τιμολογίου) και βάσει των εμπρόθεσμων 
πληρωμών έχει υλοποιηθεί το 87,37% του οικονομικού αντικειμένου.  
 
Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 328.500,00 και η 
δημόσια δαπάνη στα 131.400,00. 
 

15. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ -01746 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση ΕΦΔ. Οι επιλέξιμες πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί 
ανέρχονται στο ποσό των 32.906,89€ με ποσοστό υλοποίησης 30,42%. Το ποσοστό 
αυτό προκύπτει από την έγκριση του υποβληθέντος αιτήματος τροποποίησης 
φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. 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 154.856,52€ σε 108.153,12€ και αντίστοιχα η δημόσια 
χρηματοδότηση από 61.942,61€ σε 43.261,25€. 
Συνεπώς γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του επενδυτή και ως εκ τούτου και το αίτημα για εξάμηνη παράταση του 
χρόνου υλοποίησης της επένδυσης. 
 

16. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ -00923 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου 
να ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και το θέμα να επανεξεταστεί σε επόμενη 
συνεδρίαση. 
 

17. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΜΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Β.Ε.Ε.  

ΕΒ -03153 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για έγκριση του αιτήματος παράτασης του χρόνου 
υλοποίησης της επένδυσης, καθώς πληρείται ο όρος της υλοποίησης  του 30% του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με τον 
Οδηγό του Προγράμματος. 
Επιπλέον γίνεται δεκτό και το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου , το οποίο αφορά τόσο σε αλλαγές προμηθευτών και τύπου 
μηχανημάτων, όσο και σε είδος μηχανημάτων. 
Συνολικά αντικαθίστανται δαπάνες αξίας 59.270,00€ με άλλες αξίας 61.703,66€.  
Οι παραπάνω αλλαγές να απεικονιστούν και στο ΠΣΚΕ. 
 

18. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -03483 

Δεν γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διότι αφορά σε εκτεταμένες αλλαγές που 
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του αρχικά εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Δεν 
γίνεται δεκτό και το αίτημα εξάμηνης παράτασης, καθώς δεν πληρείται ο όρος που 
τίθεται από τον οδηγό του προγράμματος για υλοποίηση του 30% του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα.  
 

19. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 

ΕΒ -01496 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για 
τροποποίηση του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου, καθώς και το αίτημα εξάμηνης 
παράτασης, διότι έχει πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στο 33,31%. 
Εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.                                                  
Ο συνολικός προυπολογισμός παραμένει 388.592,33 € και η δημόσια επιχορήγηση 
116.577,70 € 
 

20. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΛΙΔΗ  & ΣΙΑ  ΕΕ 

ΕΒ -03152 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για εξάμηνη παράταση 
υλοποίησης του έργου, καθώς έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα το 70,20% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συνεπώς τεκμηριώνεται η καταβολή του 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. 
 

21. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  ΠΡΙΣΜΑ ΑΕ 

ΕΒ -02589 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΙΣΜΑ ΑΕ δεδομένου ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι 
αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της. 
Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 424.869,46€ σε 231.063,21€ 
και η δημόσια επιχορήγηση από 148.704,31€ σε 80.872,12€. 
 

22. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
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ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ 

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 εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον 
δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
της αξιολόγησης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 100.268,17€ σε 110.184,51€, ο 
επιχορηγούμενος (100.268,17€) και η δημόσια επιχορήγηση από (35.093,86€) δε 
μεταβάλλονται 
 

23. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

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 διατηρούν τον  ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα της επένδυσης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και 
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 277.919,00€ σε 
259.119,00€ και η δημόσια επιχορήγηση από 138.959,50€ σε 129.559,50 € 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47/15-4-2014 
 
 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Δ.ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΒ -01640 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Η υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 86,53%.  
Επιπλέον, όπως προκύπτει από την εξέταση των δικαιολογητικών, η επιχείρηση έχει 
καταβάλλει εμπρόθεσμα συνολικό ποσοστό 36,11% εγκεκριμένου ή ήσσονος 
σημασίας τροποποιημένου φυσικού αντικειμένου. 
 
Το ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης προκύπτει από την έγκριση του αιτήματος 
τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. 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 195.280,58€ σε 194.235,78€ και αντίστοιχα η 
δημόσια χρηματοδότηση από 97.640,29€ σε 97.117,89€. 
Με την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
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του επενδυτή, εγκρίνεται και το αίτημα για εξάμηνη παράταση του χρόνου 
υλοποίησης της επένδυσης. 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

DATA COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΒ -02957 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με την εισήγηση του  ΕΦΔ. Η υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 99,88%. 
Επιπλέον, όπως προκύπτει από την εξέταση των δικαιολογητικών, η επιχείρηση έχει 
καταβάλλει εμπρόθεσμα συνολικό ποσοστό 61,81% εγκεκριμένου ή ήσσονος 
σημασίας τροποποιημένου φυσικού αντικειμένου. 
 
Το ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης προκύπτει από την έγκριση του αιτήματος 
τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. 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 352.611,19 € σε 
352.449,64 € και αντίστοιχα η δημόσια χρηματοδότηση από 105.783,36 € σε 
105.734,89.  
Με την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του επενδυτή, εγκρίνεται και το αίτημα για εξάμηνη παράταση του χρόνου 
υλοποίησης της επένδυσης. 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΒ -02921 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου ανέρχεται σε ποσοστό 32,75%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση 
του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. 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.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 379.271,88 € σε 342.894,26 € και αντίστοιχα η δημόσια 
χρηματοδότηση από 151.708,75 € σε 137.157,70 €.  
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΒΑΚER MASTER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΑΒΕΕ 

ΕΒ -01293 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου ανέρχεται σε άνω του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του 
αιτήματος τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. Οι αιτούμενες 
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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. 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 
τροποποιείται από 573.470,00 σε 524.524,00 και η δημόσια δαπάνη από 172.041,00 
σε 157.357,20.  
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

 Α.ΒΑΖΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -03004 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχειρήσης για εξάμηνη παράταση του χρόνου 
υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς 
αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση έχει δώσει μέχρι 13.1.2014, προκαταβολές για 
δαπάνες οι οποίες είναι τροποποιημένες μόνο ως προς τους προμηθευτές και οι 
οποίες ανέρχονται στο 30,67%  του Π/Υ, ήτοι 105.000€ επί του συνολικού 
προϋπολογισμού 342.388€. 
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ.-Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε. 

ΕΒ -01918 

Γίνεται δεκτό το αίτημα παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς από 
τα προσκομισθέντα στοιχεία αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση έχει προβεί συνολικά σε 
πληρωμές που αντιστοιχούν στο 31,80% του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. Ως εκ 
τούτου πληρείται ο όρος του Οδηγού περί καταβολής του 30% του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού. 
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

Χ.ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ -02638 

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού/ οικονομικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς η υλοποίηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 42,70%. 
 
Το ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης προκύπτει από την έγκριση του αιτήματος 
τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. Ο τελικός επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός τροποποιείται από 137.143,75€ σε 123.268,75€ και η δημόσια 
δαπάνη από 54.857,50€ σε 49.307,50€. 
 
Με την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του επενδυτή, εγκρίνεται και το αίτημα για εξάμηνη παράταση του χρόνου 
υλοποίησης της επένδυσης. 
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
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DISPLAY  HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

ΕΒ -01317 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα 
καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, 
επειδή δεν τεκμηριώνεται η καταβολή του 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με 
τον Οδηγό του Προγράμματος 
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ -01759 

Γίνεται δεκτό το αίτημα παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς η 
επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το 30% του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 
 

10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ -03714 

Απορρίπτεται το αίτημα για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Με τις αιτούμενες αλλαγές αλλοιώνεται ο 
αρχικός χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου. 
 

11. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΒ -03682 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς 
ζητήθηκε από το δικαούχο (με επιστολή του προς την ΕΛΑΝΕΤ Α.Π.: 7689/15-4-
2014) να διατυπώσει τη θέση του στην επόμενη συνεδρίαση. 
 

12. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΒ -02712  

Γίνεται δεκτή η εισήγηση ΕΦΔ. Η επιχείρηση έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα συνολικό 
ποσοστό 31,75% (ή 32,57% επί του προϋπολογισμού που προκύπτει από την 
τροποποίηση). 
 
Το ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης προκύπτει από την έγκριση του αιτήματος 
τροποποίησης φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου. 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 
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προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 358.605,00€ σε 349.565,00€ και αντίστοιχα η 
δημόσια χρηματοδότηση από 143.442,00€ σε 139.826,00€. 
Συνεπώς γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του επενδυτή και ως εκ τούτου και το αίτημα για εξάμηνη παράταση του 
χρόνου υλοποίησης της επένδυσης. 
 

13. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΑΛΛΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε. 

ΕΒ -01125 

Γίνεται δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΑΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, δεδομένου 
ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 
επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 112.758,00€ σε 
88.820,00€ και η δημόσια επιχορήγηση 50.741,10€ σε 39.969,00€. 
 

14. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΠΥΡΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ -02078 

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 145.890,00€ με ΔΔ 72.945,00€ σε 100.465,00€ 
με ΔΔ 50.232,50€ 
 

15. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ -01763 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η παραίτηση της επιχείρησης από το 
πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται.  
  

16. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΕΒ -02027 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η παραίτηση της επιχείρησης από το 
πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται.  
  

17. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 

ΕΒ -02737 
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Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η παραίτηση της επιχείρησης από το 
πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται.  
  

18. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΒΕΛΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ -02697 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η παραίτηση της επιχείρησης από το 
πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται.  
 
 
 

Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 46/14-4-2014 και 
47/15-4-2014, 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 

 

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Στήριξης της 

Βιομηχανίας 
- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
- Δ/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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