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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
Αθήνα, 9/5/2013 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 6103/987 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 30/28-3-2013 και 31/29-3-2013, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Π.∆. 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.∆. 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 
∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθµ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ 
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και 
κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 

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

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

5. Την υπ. αριθµ. 30376/∆106 721/5-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά» 
(ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόµενα θέµατα. 

37. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 5417/825/22-4-2013 έγγραφο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», µε το οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά 
30/28-3-2013 και 31/29-3-2013. 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 30/28-3-2013 και 31/29-3-2013 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 30/28-3-2013 
 

1.1 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΧΕΣΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01038 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ 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 στα 571.727,00 
€ µε δηµόσια χρηµατοδότηση 171.518,10 €. 
 
1.2 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
Γ.ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 03063 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ 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 στα 41.893,02 µε δηµόσια 
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χρηµατοδότηση 16.757,20 €. 
 
1.3 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
Γ.ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ –Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΕ 

ΕΒ – 00776 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ 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 
124.048,31€ σε 90.436,33€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 62.024,16€ σε 
45.218,17€ 
 
1.4 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
UNIBAG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

ΕΒ – 02854 

"Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στα 399.784,00€ και η 
δηµόσια δαπάνη στα 159.913,60€. 
 
1.5 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ – 01013 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. Συνολικά 
αντικαθίστανται δαπάνες ύψους 297.200,00 µε νέες δαπάνες ύψους 185.443,00. Ο 
τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 395.954,00 σε 
284.197,00 και η δηµόσια δαπάνη από 158.381,60 σε 113.678,80. 
 
1.6 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 03217 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. Συνολικά 
αντικαθίστανται δαπάνες ύψους 66.065,00 µε νέες δαπάνες ύψους 66.061,83. Ο 
τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 255.407,90 σε 
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255.404,73 και η δηµόσια δαπάνη από 102.163,16 σε 102.161,89. 
 
 
1.7 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΕΒ – 02022 

∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, 
δεδοµένου ότι η δαπάνη "Εγκατάσταση και Σύνδεση Ψυκτικού Μηχανήµατος και 
Ανοξείδωτης ∆εξαµενής και Υδραυλικής Εγκατάσταση" αποτελεί στοιχείο 
ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
 

1.8. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΒ – 02117 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του. Η επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 

1.9. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΒ – 01409 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του. Η επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 

1.10. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΣΥΡΙΩ∆Η ΜΑΡΙΑ  

ΕΒ – 02482 

Με την υπ΄ αριθµ. ΟΙΚ. 212/21/8.1.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, έγινε µερικώς αποδεκτό, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το από 9-10-2012 αίτηµα τροποποίησης 
φυσικού - οικονοµικού αντικειµένου της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα ο 
προϋπολογισµός του έργου να µειωθεί από 358.505,00 σε 317.425,00€.  
Με το παρόν αίτηµα η επιχείρηση αιτείται την επανεξέταση µέρους των κτηριακών 
δαπανών που δεν έγιναν δεκτά και την προσθήκη νέου εξοπλισµού σε 
αντικατάσταση των υπολοίπων δαπανών που περικόπηκαν ως µη επιλέξιµες. 
∆εν γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης. ∆εν τεκµηριώνεται ότι η δαπάνη 
εξυπηρετεί την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας και ότι αφορά αποκλειστικά στην 
παραγωγή. 
Η προσθήκη νέου εξοπλισµού δεν γίνεται δεκτή διότι το αίτηµα της επιχείρησης δεν 
αφορά την αντικατάσταση εγκεκριµένων δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου αλλά 
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αντικατάσταση απορριφθέντων – µη επιλέξιµων δαπανών και σύµφωνα µε τον οδηγό 
του προγράµµατος (παρ.14.6) δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου 
συνολικού προϋπολογισµού. 
 
1.11. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Α.Ε. 

ΕΒ – 03315 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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 52.637,81€ σε 58.872,81€. Ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 58.789,50€ µε δηµόσια 
επιχορήγηση 23.515,80€. 
 
Συγκεκριµένα γίνεται αποδεκτή η ένσταση της επιχείρησης, διότι ως εταιρεία 
ανάπτυξης λογισµικού, όλοι οι χώροι, είναι χώροι παραγωγής και χρησιµοποιούνται 
από το προσωπικό της εταιρείας για την ανάπτυξη των προϊόντων λογισµικού.  
 

1.12 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΕ∆ΕΠ 

 Φ. ΣΙΣΚΟΣ –Β.ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01206 

Γίνεται δεκτό σύµφωνα µε την εισήγηση το αίτηµα της επιχείρησης τροποποίησης-
αντικατάστασης του φυσικού και µείωσης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου 
της, από αρχικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό ύψους 132.539,00€ και αναλογούσα 
δηµόσια δαπάνη 59.642,55€ σε νέο προϋπολογισµό και δηµόσια δαπάνη 
118.550,00€ και 53,347,50€ αντίστοιχα, δεδοµένου ότι εξυπηρετούνται οι αρχικοί 
στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της και  δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης, και συγκεκριµένα γίνεται δεκτή:  
 
1.13 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ  Α.Ε. 

ΕΒ – 02806 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ A.E. δεδοµένου ότι οι 
επιχειρούµενες αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης µε 
στόχο τη µείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 235.562,26€ σε 234.934,87€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 106.003,02€ σε 105.720,69€. 
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1.14 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

 FASHIONET AE 

ΕΒ – 01412 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ""FASHIONET ΑΕ"" δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης 
ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από 
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης.    
Η επιχείρηση αξιολογώντας τις σηµερινές της ανάγκες σε εξοπλισµό και παραγωγική 
δυναµικότητα αιτείται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:        
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 133.118,50€ σε 109.648,00€, ο  
εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 117.909,44€ σε 102.831,11€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 53.059,25€ σε 46.274,00€. 
 
1.15 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

ΕΒ – 01302 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ "" 
δεδοµένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης.    
Η επιχείρηση αξιολογώντας τις σηµερινές της ανάγκες σε εξοπλισµό και παραγωγική 
δυναµικότητα αιτείται τις αλλαγές των κάτωθι δαπανών:        
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 72.790,00€ σε 52.925,00€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 32.755,50€ σε 23.816,25€ 
 
1.16 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΕΒ – 02062 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές 
ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 181.490,00€ σε 181.486,86 € 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 81.670,50€ σε 81.669,09 
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1.17 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. 

ΕΒ –00384 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. δεδοµένου ότι οι 
επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης µε στόχο τη µείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα 
συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες. Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό 
σχέδιο στις σηµερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από 
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 396.436,00€ σε 396.147,25€ 
και η αιτούµενη επιχορήγηση από 138.752,60€ σε 138.445,67€. 
 
1.18 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΒ – 02705 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ» δεδοµένου ότι οι επιχειρούµενες 
αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης 
µε στόχο τη µείωση του κόστους επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές 
ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 320.000,00€ σε 222.606,10€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 144.000,00€ σε 100.172,75€ 
 
1.19 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΕΒ – 03259 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 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. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές 
ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός (238.150,00€), ο εγκεκριµένος  (229.375,00€) και η 
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δηµόσια επιχορήγηση (103.218,75€) δε µεταβάλλονται. 
 
1.20 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01561 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ & 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. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές 
ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός  διαµορφώνεται από 281.252,39€ σε 283.460,68€ ο 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός (281.252,39€)  και η δηµόσια επιχορήγηση 
(126.563,58€) δε µεταβάλλονται. 
 
1.21 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
Σ.ΩΡΟΛΟΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΒ – 03336 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης Σ. ΩΡΟΛΟΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.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. Η προτεινόµενη 
τροποποίηση προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές ανάγκες της 
επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 183.156.32€ σε 183.156.77€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (183.156,32€) και η δηµόσια επιχορήγηση 
(82.420,34€) δε µεταβάλλονται. 
 
1.22 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΛ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. 

ΕΒ – 02560 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΑΘΝΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. δεδοµένου ότι οι επιχειρούµενες 
αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της 
επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. Η προτεινόµενη τροποποίηση 
προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 546.352,43€ σε 518.512.00€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 191.223,35€ σε 181.479.20€ 
 
1.23 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΘΕΜΕΛΗΣ 

ΕΒ – 02338 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΜΕΛΗΣ "" 
δεδοµένου ότι οι αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης.    
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός (400.000,00€) και η δηµόσια επιχορήγηση 
(180.000,00€) δε µεταβάλλονται. 
 
1.24 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΤΙΡΙΑΚΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΕΒ – 02610 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΤΙΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.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. Η προτεινόµενη τροποποίηση 
προσαρµόζει το επενδυτικό σχέδιο στις σηµερινές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 185.349,00€ σε 181.834,00€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (180.015,08€) και η δηµόσια επιχορήγηση  
(90.007,54€) δε µεταβάλλονται. 
  
1.25. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΒ – 01798 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, µε κωδικό έργου ΕΒ – 
01798 µε επιστροφή της ληφθείσας προκαταβολής των 51.489,14 ευρώ 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την καταβολή. 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 31/29-3-2013 

 
1.1 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 
ΣΙΒΙΛ ΕΠΕ 

ΕΒ - 03395 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης.  
 
Ο τελικός Π/Υ παραµένει µετά την τροποποίηση στα 147.790,00€ και η δηµόσια 
δαπάνη στα 51.726,50€. 
 

1.2 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ 

ΕΒ - 00353 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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 391.130,08€ σε382.230,00€, ο 
επιχορηγούµενος Π/Υ διαµορφώνεται από 391.130,08€ στα 339.581,25€ και η 
δηµόσια δαπάνη από 136.895,53€ στα 118.853,44€. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης επισηµαίνει την ύπαρξη ειδικού όρου, όπως αυτός 
έχει διατυπωθεί στο εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα της ειδικής απόφασης ένταξης 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράµµατος. 
 

1.3 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΕΒ – 03650 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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 επιχορηγούµενος προϋπολογισµός καθώς και η αναλογούσα επιχορήγηση 
παραµένουν τα αρχικά εγκεκριµένα ενώ το υπερβάλλον κόστος των 3.612,84€ θα 
καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.  
 

1.4 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΒ – 01177 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός του έργου διαµορφώνεται από 397.023,82€ σε 
213.454,31€ και η αναλογούσα επιχορήγηση από 178.660,71 σε 96.054,43€. 
 

1.5 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΙΟΙ Ν.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ  

ΕΒ – 00683 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός καθώς και η αναλογούσα επιχορήγηση 
παραµένουν τα αρχικά εγκεκριµένα.  
 

1.6 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ – 03522 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός καθώς και η αναλογούσα επιχορήγηση 
παραµένουν τα αρχικά εγκεκριµένα.  
 
1.7 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ – 01550 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, 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 
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από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 42.749,46€ σε 38.904,55€ 
και η αναλογούσα επιχορήγηση από 19.237,26€ σε 17.507,05€.  
 

1.8 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 01571 

Γίνεται αποδεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, 
καθώς οι αιτούµενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης 
και τη διατήρηση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της και δεν επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία απετέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός του έργου καθώς και η αναλογούσα 
επιχορήγηση παραµένουν τα αρχικά εγκεκριµένα, ενώ τυχόν υπερβάλλον κόστος θα 
καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 
 
1.9 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΕΣΜΟΣ 
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ – 02037 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 133.343,68 € σε 120.329,09 € 
και η ∆ηµόσια Επιχορήγηση από 66.671,84 € σε 60.164.55 €. 

 
1.10 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΕΣΜΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 01143 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆. 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός παραµένει  95.170,90 € και η ∆ηµόσια 
Επιχορήγηση 47.585,45 € . 
 

1.11 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Θ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ –Ν.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. 

ΕΒ – 00805 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
Ο συνολικός π/υ  διαµορφώθηκε από 305.343,50€ µε ∆∆152.671,75€ σε  
302.289,37€ µε ∆∆ 151.144,69€  
 

1.12 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  
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ΕΒ –02272 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦ∆.  
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 357.162,00€ µε ∆∆ 178.581,00€ σε 
286.365,00€ µε ∆∆ 143.182,50€ 
 

1.13 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΕΒ – 02805 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του επενδυτή ως εισήγηση ΕΦ∆.   
Με την τροποποίηση αυτή ο συνολικός π/υ µειώνεται από 303.879,25€ µε ∆∆ 
136.745,66€ σε 195.659,25€ και ∆∆ 88.046,66€     
 

1.14 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 
 ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ.-ΦΩΤΗΣ Μ. ΟΕ 

ΕΒ – 00710 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦ∆.  
Ο συνολικός π/υ του έργου παραµένει ο ίδιος στα 106.555,00€ µε επιχορηγούµενο 
106.419,00€ και ∆.∆. 53.209,50€   
 

1.15 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΟΕ  

ΕΒ – 02993 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης, ως 
προς την συγχώνευση µε απορρόφηση του φορέα της επένδυσης από την 
Passarella A.E., διότι η αιτούµενη αλλαγή δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας και τους όρους του προγράµµατος. 
 

1.16 
 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΝΑΖΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΒ – 02295 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ 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 µειώνεται από 370.882,35 
€ σε 369.860,96 € µε δηµόσια επιχορήγηση 184.930,48 €. 
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1.17. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΕΣΜΟΣ 
 ΓΟΥΛΙΑ∆ΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ  

ΕΒ – 02032 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραµµα, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆. 
 

1.18. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΛΑΠΠΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00743 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της απένταξης της 
επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 

1.19. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΕΒ – 03653 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της απένταξης της 
επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 

1.20. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΒ – 02287 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της απένταξης της 
επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 

1.21. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΠΑΣΙΟΣ Θ & ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ∆.ΟΕ  

ΕΒ – 03610 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της απένταξης της 
επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 

1.22. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΕΒ – 03486 
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Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της απένταξης της 
επιχείρησης από το πρόγραµµα. 
 

 
Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 30/28-3-2013 και 
31/29-3-2013, 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, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων 
 
 
 
 

Αθανάσιος Σκορδάς 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
- Γενικό ∆/ντή ΙΙ Γενικής ∆/νσης 
- ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
- ∆/νση ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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