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Αθήνα, 20-12-2013 
 
Αρ.Πρωτ. οικ. 14845 / 2775 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 38/17-10-2013 και 39/18-10-2013, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Π.∆. 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.∆. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) –Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ∆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). 

17. 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». 

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 ∆ιαχείρισης 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 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». 

22. 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». 

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. 14301/2668/5-12-2013 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 
38/17-10-2013 και 39/18-10-2013. 

Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή των πρακτικών 38/17-10-2013 και 39/18-10-2013 της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 38/17-10-2013 
 

1. 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 

PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 

ΕΒ -002796  

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης. 
Ο επιχορηγούµενος π/υ παραµένει σε 379.217,50 € µε ∆∆ 132.726,13 €. 
 
2. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝ∆ΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ 

ΕΒ - 00549 
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∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης, διότι αλλοιώνεται ο 
χαρακτήρας του αρχικά εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου ως προς το σκέλος 
εξοικονόµησης ενέργειας. 
 
3. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 00245 

"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. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 254.604,00€ σε 
206.104,00€  και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 101.841,60€ σε  82.441,60€. 
 
4. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
Μ.ΜΠΙΡΛΗ –Α.ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΟΕ 

ΕΒ – 01973 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια 
του Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται  
σύµφωνα µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης» και«Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης.  
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 351.028,00€ σε 
158.027,97€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 140.411,20€ σε 63.211,19€ 
 
5. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Κ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΕΒ – 00405 

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. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 228.937,50€ σε 
219.478,56€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 91.575,00€ σε 87.791,42€ 
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6. 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 03020 

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. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους 
πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  και 
«Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στο ύψος του εγκεκριµένου, 
ήτοι 238.713,07 € µε δηµόσια χρηµατοδότηση ύψους 95.485,23 €.  
 
7. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΣΥΡΙΩ∆Η ΜΑΡΙΑ 

ΕΒ – 02482 

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. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στο ύψος του εγκεκριµένου 
ήτοι 317.425,00€€ µε δηµόσια επιχορήγηση 158.712,50€. 
 
8. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
HILLSIDE PRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 03331 

∆εν γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές  
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης όπως και τα όρια του 
Οδηγού. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει 357.000,00€  και η δηµόσια 
χρηµατοδότηση 107.100,00€.                                             
 
9. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
PASSARELA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΕΒ – 02993 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση 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 τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός τροποποιείται από 270.922,50 σε 
220.383,09 και η δηµόσια δαπάνη από 81.276,75 σε 66.114,93. 
 
10. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΓΑΘΗΣ  ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ 

ΕΒ – 02579 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση 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 τροποποιείται από 171.510,00 σε 
159.000,95 και η δηµόσια δαπάνη από 68.604,00 σε 63.600,38. 
 
11. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΕΓΑ ΓΚΡΟΥΠ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΒ – 01494 

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. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης»  
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 312.219,38€ σε 
309.679,70€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 124.887,75€ σε 123.871,88€. 
 
12. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΗΜΑΡΗΣ  ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΕΒ – 00410 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης καθώς οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης» 
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης.  
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 119.792,99 € σε 
119.782,66 € µε δηµόσια επιχορήγηση 47.913,06 €. 
 
13. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Φ-ΟΘ7



Σελίδα 9 από 29 

ΜΑΙΚΡΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΒ – 00694 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆, για απένταξη του έργου από το πρόγραµµα και 
την επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
14. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΝ∆ΡΙΑΣ ΑΛ.& ΑΓ.Ο.Ε. 

ΕΒ – 02682 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ για απένταξη του έργου από το πρόγραµµα διότι η 
εξόφληση τιµολογίου ύψους 55.180,00 € δεν έγινε σύµφωνα µε τον οδηγό του 
προγράµµατος και δε διασφαλίζεται επαρκής διαδροµή ελέγχου. Ως εκ τούτου ο 
συνολικός προϋπολογισµός του έργου διαµορφώνεται στο ποσό των 17.739,92 €, 
που είναι µικρότερο του ελάχιστου ποσού των 30.000,00€, σύµφωνα µε τον οδηγό 
του προγράµµατος. 
 
15. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΒ – 00987 

Σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, η Περιφέρεια Αττικής µε το υπ. αρ. πρωτ. 
4011/13/Φ14.6333/5-9-2013 έγγραφό της ενηµερώνει ότι η άδεια που 
προσκοµίσθηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας είναι πλαστή και ότι θα 
επιβληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (πρόστιµο, ανάκληση άδειας 
λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας, διαβίβαση στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή). 
Κατόπιν αυτών το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
16. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 00328 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
17. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΧΕΛΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. 

ΕΒ – 00829 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
18. 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Φ-ΟΘ7



Σελίδα 10 από 29 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΓΕΡΑΡ∆ΟΥ  ΕΛΕΝΗ  - ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 

ΕΒ – 01532 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
19. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΕ 

ΕΒ – 01216 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
20. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ε.ΜΙΤΙΛΛΙΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 03263 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
21. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΛΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02916 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
22. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΕΡΚΟΛΑ ΑΕ 

ΕΒ – 02680 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
23. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΕΝΑΧΕΜ  ΝΑΑΡ 

ΕΒ – 01802 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
24. 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΒ – 01809 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
25. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ - ΗΛ. ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02905 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
26. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ-00636 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
27. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΕΒ-01075 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
28. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε 

ΕΒ-02603 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
29. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
SENSING INNOVATIONS ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 
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ΕΒ-03168 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
30. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ - ∆. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε. 

ΕΒ-00236 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
31. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
POLARIS ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

ΕΒ-01669 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
32. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ-01952 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
33. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ-02173 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
34. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΕΒ-02679 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
35. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΕΒ-03537 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
36. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
∆ΡΑΚΟΥ∆ΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-02841                       

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
37. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΛΗΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΕΒ-01254 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
38. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ 

EB-02953 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
39. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Ο.Ε. 

EB-00592 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
40. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΕΒ-03188 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
41. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ-ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΒΙ∆ΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
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ΕΒ-00424 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
42. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ΜΙΧΕΛΗ Α.Ε. 

ΕΒ-02122 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
43. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΛΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΒ-01343 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
44. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΒ-01676 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
45. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ∆ΕΛΑΒΙΝΙΑ ΟΕ 

ΕΒ-01533 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
46. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΕΕ 

ΕΒ-01849 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
47. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Φ-ΟΘ7



Σελίδα 15 από 29 

ΕΒ-02556  

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
48. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-01097 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
49. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TOY ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΕΒ-01407 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
50. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΕΒ-01447 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
51. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ν.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ-01790 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
52. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
I-GO ΕΠΕ 

ΕΒ-03283 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
53. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
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FORTUNE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ-00643 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
54. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
SYSTEM GRAPH TECHNOLOGIES ΕΠΕ 

ΕΒ-01808 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
55. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
Ε. Κ. ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ 

ΕΒ-03669 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦ∆ και το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου του και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
56. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΖΗΣΑΚΗ Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε. 

ΕΒ-01521 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 39/18-10-2013 
 
1. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΒ -03059  

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
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Ο τελικός π/υ διαµορφώνεται από 146.166,00 µε ∆∆ 65.774,70€ στα 144.535,44€  µε 
∆∆ 65.040,95€   
 
2. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΣΙΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  & ΣΙΑ  Ο.Ε. 

ΕΒ - 00945 

Γίνεται δεκτό, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦ∆, το αίτηµα της επιχείρησης. 
 
O συνολικός π/υ του έργου διαµορφώνεται από 197.249,98€ µε ∆∆ 98.624,99 € σε 
196.899,98€ µε ∆∆ 98.449,99€. 
 
3. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΒ – 02008 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο π/υ παραµένει τα 78.920,00€ µε ∆∆ 39.460,00€ 
 
4. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΕΒ - 03831 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε  εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός και επιλέξιµος π/υ διαµορφώνεται από 244.569,25€ µε ∆∆ 122.284,63€ 
στα 226.784,25€ µε ∆∆ 113.392,13€  
 
5. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΥΙΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

ΕΒ – 03146 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε την εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο τελικός π/υ του έργου διαµορφώνεται από 116.700,00€ και ∆∆ 58.350,00€ σε 
93.700,00€ µε ∆∆  46.850,00€.  
 
6. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01859 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο π/υ διαµορφώνεται από 143.513,60€ µε ∆∆ 64.581,12€ σε 117.851,15€ µε ∆∆ 
53.033,02€. 
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7. 
ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 

ΕΒ – 01950 

Το αίτηµα απορρίπτεται, διότι αλλοιώνεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας του έργου. 
 
8. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

ΕΒ – 03270 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 159.028,13€ στα 128.617,43€ ενώ ο 
επιχορηγούµενος παραµένει στα 115.472,66€ µε ∆∆ 57.736,33€ 
 
9. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΑΜCO ΑΒΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΒ – 03680 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο π/υ διαµορφώνεται από 399.679,97€ µε ∆∆ 179.855,99€ σε 391.772,55€ µε ∆∆ 
176.297,65€. 
 
10. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 02107 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης του διακαιούχου σύµφωνα µε εισήγηση ΕΦ∆. 
 
Ο συνολικός π/υ διαµορφώνεται από 213.950,00€ σε 183.200,00€ και από ∆∆ 
85.580,00€ σε 73.280,00€  
 
11. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ  ΕΠΕ 

ΕΒ – 02147 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ε.Π.Ε δεδοµένου ότι οι 
επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, χωρίς να επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 92.060,00€ σε 92.674,25€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (92.060,00€) και η δηµόσια επιχορήγηση 
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(41.427,00€) δε µεταβάλλονται. 
 
12. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΛΕΩΝΙ∆ΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 00833 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΛΕΩΝΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 177.387,55€ σε 177.458,87€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (177.387,55€) και η δηµόσια επιχορήγηση 
(79.824,40€) δε µεταβάλλονται. 
 
13. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΠΟΛ.ΜΑΚΡΗ –ΥΙΟΙ  ΠΑΝΤΑΖΙ∆Η ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 02317 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΠΟΛ.ΜΑΚΡΗ - ΥΙΟΙ ΠΑΝΤΑΖΙ∆Η ΑΒΕΕ 
δεδοµένου ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες 
χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 142.644,80€ σε 124.646,12€, ο 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός  διαµορφώνεται από 138.780,00€ σε 124.646,12€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 62.451,00€ σε 56.090,75€. 
 
14. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

ΕΒ –02437 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ δεδοµένου ότι οι 
επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες χωρίς να επέρχεται απόκλιση 
από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός  διαµορφώνεται από 185.100,72€ σε 143.120,72€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 83.295,32€ 64.404,32 €. 
 
15. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆.ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΕ 
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ΕΒ – 01141 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ""ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆.ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΕ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ "" δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης 
ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από 
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης.    
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 578.578,11€ σε 565.310,43€, ο 
επιχορηγούµενος από 560.678,11€ σε 559.060,43€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
196.237,34€ σε 195.671,15€ 
 
16. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΜ ΑΒΕΕ 

ΕΒ – 01915 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆  το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ΜΕΤΑΦΟΡΜ Α.Β.Ε.Ε "" δεδοµένου ότι 
οι αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης.    
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 238.759,15€ σε 221.929,15€, ο 
εγκεκριµένος από 234.263,17€ σε  221.929,15€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
105.418,43€ σε 99.868,12€ 
 
17. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΥΙΟΙ  Α.ΜΙΣΑΗΛΙ∆Η  Ο.Ε. 

ΕΒ – 02320 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙ∆Η Ο.Ε. δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα 
συµβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 163.018,00€ σε 161.128,98€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 73.358,10€ σε 72.508,04€ 
 
18. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02543 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., 
δεδοµένου ότι οι αλλαγές συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
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αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 398.779,90€ σε 204.796,74€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 179.450,96€ σε 92.158,53€. 
 
19. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΒ – 01413 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 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 επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 285.761,00€ σε 
282.231,00€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 128.592,45€ σε 127.003,95€. 
 
20. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
VECTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 02845 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης VECTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεδοµένου ότι οι αλλαγές του 
εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης. Επιπλέον δεν 
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της 
αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 140.152,14€, σε 134.093,87€ ο 
εγκεκριµένος από 135.802,14€ σε 134.093,87€ και η δηµόσια χρηµατοδότηση από 
67.901,07€ σε  67.046,94€. 
 
21. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 03247 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης "" ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.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 εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 44.036,77€ σε 43.387,13€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 19.816,55€ σε 19.524,21€. 
 
22. 
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ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΒ – 02948 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 366.268,50€ σε 267.120,86€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 128.193,98€ σε 93.492,30€. 
 
23. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΒ – 01448 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. δεδοµένου ότι οι 
επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της επένδυσης, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης, χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 354.951,00€ σε 358.096,50€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (354.951,00€) και η δηµόσια επιχορήγηση 
(177.475,50€) δε µεταβάλλονται. 
 
24. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02668 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, 
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 επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 62.130,00€ σε 60.340,00€ και η 
δηµόσια επιχορήγηση από 27.958,50€ σε 27.153,00€. 
 
25. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  ΕΠΕ 

ΕΒ – 01569 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
Ε.Π.Ε., δεδοµένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της 
επένδυσης ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 397.030,00€ σε 396.931,18€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 396.287,50€ σε 396.163,98€ 
και η δηµόσια επιχορήγηση από 198.143,75€ σε 198.081,99€. 
 
26. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ & ΖΥΜΗΣ ΑΕ 

ΕΒ – 02977 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης “ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ Α.Ε.”  δεδοµένου ότι οι 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. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
διαµορφώνονται από 690.342,48€ σε 356.314.84€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
241.619,87€ σε 124.710.19€. 
 
27. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
Γ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ – Α. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ – Μ. ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01085 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης Γ.ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ - Α. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ - Μ. 
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ Ο.Ε. δεδοµένου ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές προσπαθούν να 
διατηρήσουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα 
συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης υπό τις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες χωρίς να επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 397.525,00€, σε 334.369,65€ ο 
επιχορηγούµενος από 396.525,00 €  σε 334.369,65€ και η δηµόσια επιχορήγηση 
από 178.436,25 €  σε 150.466,34€ 
 
28. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΒ – 03230 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δεδοµένου ότι οι 
αλλαγές του εξοπλισµού διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης. 
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
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αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 166.985,00 € σε 161.374,41€, ο 
επιχορηγούµενος από 150.981,25€ σε 147.468,01€ και η δηµόσια επιχορήγηση από 
75.490,63€ σε 73.734,01€  
 
29. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  Μ.Ε.Π.Ε. 

ΕΒ – 03824 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε., 
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 και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
διαµορφώνονται από 345.625,00€ σε 317.125,00€  και η δηµόσια επιχορήγηση από 
155.531,25€ σε 142.706,25€. 
 
30. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 

ΕΒ – 01852 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, 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 εγκεκριµένος προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 35.855,00€ σε 34.562,05€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από  16.134,75€ σε 15.552,92€ 
 
31. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧ.ΑΝΘΙΜΟΣ 

ΕΒ – 01599 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τροποποίησης Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της επιχείρησης ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΘΙΜΟΣ, δεδοµένου 
ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ 
παράλληλα συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείµενο της αξιολόγησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 101.040,63€ σε 101.133,69€, ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός παραµένει στις 100.590,63€ και η δηµόσια 
επιχορήγηση παραµένει στις 45.265,78€. 
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32. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΡΕΤΑ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΒ – 03053 

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 συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από 389.000,00€ σε 189.420,00€ και 
η δηµόσια επιχορήγηση από 175.050,00€ σε 85.239,00€. 
 
33. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΟΣΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 02975 

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. 
 
O εγκεκριµένος Π/Υ διαµορφώνεται από 243.188,00€ σε 132.960,98 € και η 
εγκεκριµένη επιχορήγηση από 109.434,60€ σε 59.832,44. 
 
34. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε 

ΕΒ – 02906 

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. 
 
O εγκεκριµένος Π/Υ διαµορφώνεται από  225.710,46 € σε  214.069,46€ και η 
εγκεκριµένη επιχορήγηση από 101.569,71 € σε 96.331,26€ 
 
35. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
Μ.ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ- Α.ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ 

ΕΒ –02532 

Μετά από την αίτηση παραίτησης του δικαιούχου, γίνεται δεκτή ως εισήγηση ΕΦ∆ η 
απένταξη του έργου από το Πρόγραµµα. 
 
36. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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ΕΒ – 03755 

∆ε γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης, διότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του αρχικά 
εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου. 
 
37. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΜΥ A.E – AΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΒΕ 

ΕΒ – 01603 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης  καθώς οι αλλαγές  
αλλαγές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα 
όρια του Οδηγού. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές  διαµορφώνονται σύµφωνα 
µε τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης» και«Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης 
τροποποίησης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από185.413,55€ σε 78.086,47€ και η 
δηµόσια χρηµατοδότηση από 74.165,42€ σε 31.234,59€.  
 
38. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΒΟDΑ  ΙNFORMATIONS  AND PUBLISHING E.E 

ΕΒ – 03308 

∆ε γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης της επιχείρησης, διότι αλλοιώνεται ο 
χαρακτήρας του αρχικά εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου. 
 
39. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΛΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ – 03152 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης. Οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 
τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης» 
και«Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης. 
 
Ο τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 117.720,00 € σε 
86.145,75 € µε δηµόσια επιχορήγηση 34.458,30 €.  
 
40. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΒ – 03330 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης Οι αλλαγές δεν 
επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης καθώς και τα όρια του 
Οδηγού. Πρόκειται για αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
επένδυσης. Οι δαπάνες, µε τις αιτούµενες αλλαγές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Φ-ΟΘ7



Σελίδα 27 από 29 

τους πίνακες «Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης» 
και «Αναλυτικός Πίνακας ∆απανών βάσει αξιολόγησης τροποποίησης». 
Τελικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός µειώνεται από 795.220,60 € σε 
794.859,89 € µε δηµόσια επιχορήγηση 238.457,97 €. 
 
41. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 03436 

Γίνεται δεκτό το αίτηµα τροποποίησης ως εισήγηση ΕΦ∆. 
Ο συνολικός π/υ του έργου διαµορφώνεται στο ποσό των 143.576,27€, ενώ ο 
επιλέξιµος π/υ στο ποσό των 135.581,09€ και η δηµόσια δαπάνη στο ποσό των  
67.790,54€  
 
42. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ∆ΕΣΜΟΣ 
ΓΩΓΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01958 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα της επιχείρησης ΓΩΓΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
43. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕ∆ΕΠ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 

ΕΒ – 03828 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα παραίτησης του δικαιούχου από την 
υλοποίηση του έργου. Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραµµα. 
 
44. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 

ΕΒ – 01422 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ. Το έργο απεντάσσεται. 
 
45. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 

ΕΒ – 01167 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ. Το έργο απεντάσσεται. 
 
46. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Φ-ΟΘ7



Σελίδα 28 από 29 

ΜΠΟΥ∆ΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. 

ΕΒ – 00645 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης 
ΜΠΟΥ∆ΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. Το έργο απεντάσσεται. 
 
47. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
ΑΦΟΙ  ΧΡ.∆ΡΟΥΜΠΛΗ ΟΕ 

ΕΒ – 02664 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦ∆ το αίτηµα παραίτησης της επιχείρησης ΑΦΟΙ  
ΧΡ.∆ΡΟΥΜΠΛΗ ΟΕ. Το έργο απεντάσσεται. 
 
48. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
Ι & ∆. ΑΙΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΕΒ – 02222 

Λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (α. 25, παρ. 1, εδ. ∆, Σ), που 
διέπει τη δράση της διοίκησης και ειδικότερα την αρχή της αποφυγής ασύµµετρων ή 
δυσανάλογων συνεπειών για το διοικούµενο µέσω της στάθµισης «κόστους - 
οφέλους», γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦ∆ το αίτηµα τελικής παραλαβής του 
έργου µε κωδικό ΕΒ-02222  της επιχείρησης " Ι. & ∆. ΑΙΒΑΖΙ∆ΟΥ-Γ.ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε." µετά την προσκόµιση νέας επικαιροποιηµένης Άδειας Λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
 
49. 

ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ –  ΚΕΠΑ 
Γ. ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ – Α. ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΒ – 01870 

Η εξέταση του θέµατος αναβάλλεται για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
 
 
Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦ∆. 
 
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 38/17-10-2013 
και 39/18-10-2013, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
 
«Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις 
ένταξης και χρηµατοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων». 
    

Ο Υφυπουργός 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 
 

Αθανάσιος Σκορδάς 
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Εσωτερική ∆ιανοµή 

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