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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 21/24-9-2015 και Νο 22/6-10-2015 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο 90.  

2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα, το άρθρο 13. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τα  Π.Δ. 

342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του  άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 

(ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθ. 

3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, 

Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις 

διατάξεις του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».  

4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
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σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.(ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015). 

 

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).   

 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/22-10-2015) Απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί 

«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Θεοδώρα Τζάκρη». 

 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/592/18-8-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του 

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/22-4-2015) Απόφαση του 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 

«Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον 

Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους 

Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Την με αριθ. Ε (2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για 

κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες 

της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5-11-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26-10-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26-10-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 

2007GR16UPO001). 

13. Την με αριθ. C(2007)5439/5-11-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

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. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος 

Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 
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6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 

«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 

17. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-

2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 

στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ 24-

9-2008). 

19. Την με αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 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 

(ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 

45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ 02.10.2009 

(ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

20. Την με αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14-4-2009 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 Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

21. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της 

εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία 

αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και 

αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων 

πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996). 

22. Το Π.Δ. 93/97 «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» 

και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/97). 

23. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΕΚ 86/Β/31-01-2011) για την 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε 

Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο 

Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)».   

24. Την με αριθ. 4463/ 1348/ 01-09-2011 (ΦΕΚ 1975/Β/05-09-2011) απόφαση με τίτλο 

«Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19.1.2011 Υπουργικής 

Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και των ΠΕΠ  των πέντε 

Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
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του Υπουργείου  Ανάπτυξης   Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο 

Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (ΦΕΚ 86/Β/31-1-2011) με την οποία η ενδεικτική 

δημόσια δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει σε 45 εκατ €».  

25. Την με αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ 704/Β/29-04-2011) Απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013», όπως ισχύει.  

26. Την με αρ. πρωτ. Οικ 5667/447/18-5-2011 (ΦΕΚ 2087/Β/21-9-2011) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση 

της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 

Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013» και Συμπλήρωση και Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

27. Την με αρ. πρωτ. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΕΚ 2088/Β/21-9-2011) «Τροποποίηση 

κατά τη Δημόσια Δαπάνη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 704) περί έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας 

Δαπάνης) του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007−2013». 

28. Την με αρ. πρωτ. 10951/2000/11-9-2013 (ΦΕΚ 2353/Β/20-9-2013) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Παράταση χρόνου 

Υλοποίησης εντεταγμένων έργων του Οδηγού υλοποίησης του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

29. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011). 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015». 

30. Την με αριθμ. πρωτ. 15705/3834/10-11-2011 (ΦΕΚ 401/ΥΟΔΔ/10-11-2011)  

απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του   

Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ. 

6714/952/18-6-2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/20-6-2012). 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 12505/2807/7-9-2011 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Ν. 3/23-8-

2011, Ν. 4/24-8-2011, Ν. 5/25-8-2011, Ν. 6/26-8-2011 και Ν. 7/5-9-2011 της  

Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης  έργων 

του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 

ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.» 

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf
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32. Την με αρ. πρωτ. 6270/72/20-01-2015 (ΦΕΚ 193/Β/23-01-2015) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τροποποίηση της 

υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση 

χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 

των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

33. Την με αρ. πρωτ. 70542/573/30-6-2015 (ΦΕΚ 1319/Β/1-7-2015) απόφαση του 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με 

την «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής 

Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013». 

34. Την με αρ. πρωτ. 110698/860/29-10-2015 (ΦΕΚ 2351/Β/2-11-.2015) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την «Τροποποίηση 

της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση 

χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 

των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

35. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχων στο 

πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

37. Το με αριθμ. πρωτ. 965/2-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), 

του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο υποβλήθηκε στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ το 

Πρακτικό Νο 21/24-9-2015 και Νο 22/6-10-2015. 

38. To από 04-12-2015 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ 

προς τον κ. Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας. 

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

 

Αποφασίζει 

 

Την αποδοχή των πρακτικών Νο 21/24-9-2015 και Νο 22/6-10-2015 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος   Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος των οποίων 

αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, ως ακολούθως: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/24-9-2015  

 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01067 

ΠΡΙΜΟΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνονται από 102.622,97€ στα 

64.689,01€ και η δημόσια χρηματοδότηση μειώνεται από 46.180,34€ στα 29.110,05€.   

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01186 

ΣΑΝΙΤΕΚ (SANITEC) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 55.300,00€ στα 

54.400,00€  και η δημόσια χρηματοδότηση από 27.650,00€ στα 27.200,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00376 

ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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.  
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 232.673,32€ στα 

206.945,14€ και η δημόσια χρηματοδότηση μειώνεται από 104.702,99€  στα 93.125,31€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00638 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΡΙΣΗ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 54.350,00€ στα 54.440,00€ , 

ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 51.666,67€ στα 48.483,33€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 23.250,00€ στα 21.817,50€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

  

  1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00850 

ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 153.991,00€ στα 118.536,00€ και ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος στα 113.850,00€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση παραμένει η ίδια στα 51.232,50€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00664 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 168.574,97€ στα 136.295,36€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 166.482,05€ στα 136.295,36€ και η 

δημόσια επιχορήγηση διαμορφώνεται από 74.916,92€ στα 61.332,91€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00921 

Ι. ΚΑΙ Γ. ΖΑΡΖΩΝΗΣ Ο.Ε. 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 141.610,00€ στα 131.241,72€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 141.610,00€ στα 120.169,53€ και η 

δημόσια χρηματοδότηση μειώνεται από 63.724,50€ στα 54.076,29€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01047 

ΥΦΗ ΑΕΒΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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 συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 240.408,57€ στα 234.817,72€ , ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται από 239.200,00€ στα 222.988,68€ και η 

δημόσια χρηματοδότηση μειώνεται από 107.640,00€ στα 100.344,91€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01366 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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.  
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Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένουν στα 211.660,00 € και 

209.433,33 € αντίστοιχα και η δημόσια επιχορήγηση παραμένει στα 104.716,67 € 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΕΞ – 00757 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.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 συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μεταβάλλεται από τις 245.954,39€ στις 

248.189,39€, ο επιχορηγούμενος από 245.954,39€ σε 245.400,00€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 110.679,48€ σε 110.430,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.11 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ 

ΕΞ – 00239 

ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.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 συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μεταβάλλεται από τις 190.661,55€ στις 

174.644,14€, ο επιχορηγούμενος από 190.661,55€ σε 174.644,14€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 95.330,78€ σε 87.322,07€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01214 

ΦΩΤΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης 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.    
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Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 178.500,00€ σε 146.058,00€,  και η δημόσια χρηματοδότηση από 

80.325,00€ σε 65.726,10€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00838 

Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00958 

ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00918 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00892 

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 
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2.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΠ 

ΕΞ – 01176 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΠ 

ΕΞ – 01333 

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΑ 

3.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00267 

ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

3.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00226 

Κ. ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΚ. ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ ΟΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

3.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00368 

ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ  
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Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

4.1  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00993 

ΠΑΜΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η απόρριψη του αιτήματος θεραπείας - ένστασης της 

επιχείρησης ΠΑΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ με κωδικό ΕΞ-00993. Οι δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων ορθώς 

περικόπηκαν κατά τον τελικό έλεγχο καθώς δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραδοτέα 

(κάρτες επιβίβασης, αποκόμματα εισιτηρίων) όπως προβλέπεται στο υποκεφάλαιο 3.3 

«Παραδοτέα», παράγραφος 3.3.4 του Οδηγού Υλοποίησης Δικαιούχων (2
η
 έκδοση).   

Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου παραμένει στα 193.612,76€ 

και η συνολική δημόσια δαπάνη στα 87.125,74€.   

 

4.2  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01228 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Γίνεται μερική αποδοχή του αιτήματος θεραπείας - ένστασης της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ως εισήγηση ΕΦΔ. Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η 

επαναφορά της δαπάνης «Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού» 

αρχικής αξίας 30.000€ από τα 19.000€ στα 30.000€ καθώς εκ παραδρομής περικόπηκε το 

ποσό των 11.000€, καθώς η δαπάνη είχε ήδη πιστοποιηθεί στο ποσό των 30.000€ στον πρώτο 

ενδιάμεσο έλεγχο του ΕΦΔ.  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να επανέλθουν (να 

αυξηθούν) ως είχαν πριν από την περικοπή ήτοι από 163.260,00€ στα 174.260,00€ και η 

δημόσια επιχορήγηση από 81.630,00€ θα πρέπει να επανέλθει (να αυξηθεί) στα 87.130,00€.  

 

4.3  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00749 

ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το υπ’ αρ. ΕΦΕΞ/1989/09-04-2015 Αίτημα Θεραπείας - 

Ένσταση της επιχείρησης ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Συγκεκριμένα γίνεται δεκτή η επαναφορά της δαπάνης αγοράς λογισμικού ENTERSOFT 

EXPERT αξίας 8.000€ και η διόρθωση του υπ’ αρ. 17/05-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Οικ:36312/282/31-
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03-2015 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου επαναφέρονται από τα 

139.280,00€ στα 147.280€ και η δημόσια επιχορήγηση επαναφέρεται από τα 62.676,00€ στα 

66.276,00€.  

 

4.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01033 

CHIMAR (HELLAS) ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Γίνεται μερική αποδοχή του αιτήματος θεραπείας - ένσταση της επιχείρησης CHIMAR AE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 

ως εισήγηση ΕΦΔ. 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».  

1) Ειδικότερα η Επιτροπή αποδέχεται την περικοπή των παρακάτω δαπανών :  

 Κατηγορία Δαπανών 3: Νέα δαπάνη: «Διακρίβωση ροομέτρου αερίου πλωτήρα, 

κανόνα» αξίας 550€ από τον προμηθευτή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ E.I.M. ΝΠΙΔ. 

 Κατηγορία Δαπανών 3: Νέα δαπάνη: «Διακρίβωση μετρητή ροής (Mass Flow Meter) 

με εύρος μέτρησης αέρα από 0 έως 60L/ώρα» αξίας 550€ από τον προμηθευτή 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ E.I.M. ΝΠΙΔ. 

 Κατηγορία Δαπανών 3: Νέα δαπάνη : «Διακρίβωση των παρακάτω οργάνων: θερμο-

ϋγρασιόμετρου καταγραφής, μετρητή πίεσης, φορητού ψηφιακού θερμόμετρου, 

φασματοφωτόμετρου UV-Vis (& test), κλίβανου ξήρανσης, κλιματικού θαλάμου, 

θερμομέτρου καταγραφής, μη-αυτόματων ηλεκτρονικών ζυγών» συνολικής αξίας 

826€ από τον προμηθευτή CQS AE ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025. 

 Κατηγορία Δαπανών 3: Νέα δαπάνη : «Δοκιμή Σχήματος Ικανότητας 

(Διεργαστηριακό τεστ)» αξίας 360€ όπως προαπαιτεί το πρότυπο ΕΝ17025 με 

διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. 

 Κατηγορία Δαπανών 3: Τροποποίηση αρχικής δαπάνης : «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» αρχικής αξίας 3.500€ με μείωση στα 2.081,30€ 

από τον προμηθευτή ΕΣΥΔ ΑΕ που αφορά στη διαπίστευση κατά ISO17025 μέθοδο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 717-2. 

 

2) Η Επιτροπή αποδέχεται την επαναφορά των παρακάτω δαπανών:  

 Κατηγορία Δαπανών 6: Νέα δαπάνη: «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΥΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αξίας 190€. 

 Κατηγορία Δαπανών 6: Νέα δαπάνη: «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΥΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ» αξίας 550,14€. 
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Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός της Κατηγορίας 

Δαπανών 1 αφορά σε εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου της επιλέξιμης δραστηριότητας της 

επιχείρησης και σχετίζεται με τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης. Επίσης θα πρέπει να 

διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών της Κατηγορία Δαπανών 6 που σχετίζονται 

με την κατοχύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πατεντών.   

 

To ύψος του συνολικού προϋπολογισμού, του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της 

δημόσιας δαπάνης θα διαμορφωθούν μετά την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των αλλαγών/ 

τροποποιήσεων που προέκυψαν μετά την εξέταση του αιτήματος θεραπείας.   

 

5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

5.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00961 

ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα παράτασης της επιχείρησης ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση κάλυψης του 30% του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού σε εξοφλημένες δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.7 του 

οδηγού εφαρμογής.  

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

6. ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ 

6.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00731 

ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η απένταξη της επιχείρησης ΤΑΥΡΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  Η επιχείρηση δεν έχει λάβει προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση από το 

πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

6.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01110 

ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το με αρ. πρωτ. ΕΦΕΞ/3079/12-06-2015 αίτημα 

παραίτησης της επιχείρησης ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και η έντοκη επιστροφή της 

προκαταβολής που έλαβε, ποσού 55.777,50€ και θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες 
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από τον Οδηγό Εφαρμογής διαδικασίες επιστροφής της καταβληθείσας δημόσιας 

επιχορήγησης. Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα και η επιχείρηση υποχρεούται να 

επιστρέψει έντοκα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν  το από 02/12/2011 εισπραχθέν ποσό 

προκαταβολής της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους 55.777,50€. Σε περίπτωση 

μη επιστροφής του εν λόγω ποσού θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Η ανάκληση της απόφασης ένταξης ισχύει από τις 

12/06/2015 ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παραίτησης. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

6.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01290 

4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η απόρριψη του αιτήματος θεραπείας της επιχείρησης 

4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε και κατά συνέπεια η απόρριψη του τελικού ελέγχου του έργου, 

καθώς μετά από τις περικοπές που πραγματοποιήθηκαν, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

διαμορφώθηκε κάτω από το ελάχιστο όριο των 30.000€ που ορίζει ο Οδηγός Εφαρμογής του 

προγράμματος. Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα και επειδή η επιχείρηση είχε λάβει 

προκαταβολή θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες από τον Οδηγό Εφαρμογής 

διαδικασίες επιστροφής της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Η επιχείρηση 

υποχρεούται να επιστρέψει έντοκα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το από 15/12/2011 

εισπραχθέν ποσό προκαταβολής της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους 11.817,27€. 

Σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω ποσού θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης 

της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

6.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00634  

QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα με έντοκη 

επιστροφή ποσού 102.522,96 €, λόγω της υπέρβασης του ορίου των 200.000,00€ σύμφωνα με 

τον κανόνα DE MINIMIS. 

 

7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

7.1  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00764  

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διόρθωση υπ' αρ. Οικ: 57229/437/27-05-2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας και του υπ' αρ. 19/16-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης 
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για διόρθωση του υπ' αρ. 19/16-3-2015 Πρακτικού της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, καθότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι η 

δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα 109.030,00€, ενώ έχει μειωθεί στα 98.127,00€ λόγω 

μείωσης του ποσοστού της δημόσιας χρηματοδότησης από 50% στο 45% λόγω κατάργησης 

της συνεργασίας με κωδικό 00044 (Μετά την απένταξη της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. με κωδικό έργου ΕΞ-01105, που συμμετείχε στο συνεργατικό σχήμα, 

η επιχείρηση LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. συνεχίζει ως αυτόνομο 

σχέδιο με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης 45%). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22/6-10-2015  

 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01436  

ΛΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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.    

Επομένως, εγκρίνεται η τροποποίηση της κοινής ενέργειας με την εταιρεία 

ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. με κωδικό ΕΞ – 00883 που είναι σε συνεργασία, ως προς τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της από έρευνα αγοράς στην Βουλγαρία και Ρουμανία σε έρευνα 

αγοράς στην Βουλγαρία και την Αλβανία.  

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένει σε 

44.472,00€, και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στις 22.236,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00883  

ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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.    

Επομένως, εγκρίνεται η τροποποίηση της κοινής ενέργειας με την εταιρεία ΛΟΥΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με κωδικό ΕΞ – 01436 που είναι σε συνεργασία, ως προς τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της από έρευνα αγοράς στην Βουλγαρία, Σερβία Κόσσοβο ΠΓΔΜ 

και Αλβανία σε έρευνα αγοράς στην Βουλγαρία και την Αλβανία.  

ΑΔΑ: ΒΜΗΘ4653Ο7-3ΑΝ



  Σελ 17 από 23 

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένει σε 

149.100,00€, και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στις 74.550,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01273 

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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 συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 57.708,77€ σε 39.449,66€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 25.968,95€ 

σε 17.752,35€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00940 

ΕΒΕΛ – Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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 συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 193.507,91€ σε 85.159,27€ και η δημόσια δαπάνη από 87.078,56€ σε 

38.321,67€ 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00586 

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και 
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την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 

και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 102.743,78€ σε 62.781.45€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 

46.234,70€ σε 28.251,65€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01457 

ΛΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 165.063,52€ 

σε 87.869,70€, ο επιχορηγούμενος από 149.130,18€ σε 69.843,34€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 74.565,09€ σε 31.429,50€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00367 

ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 136.044,68€ 

σε 121.031,44 €, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 127.018,00€ σε 

121.031,44€ και η δημόσια δαπάνη από 57.158,10€ σε 54.464,15€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00907 

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και 
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την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους 

και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 55.180,69€ σε 39.631,84€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 

24.831,31€  σε 17.834,33€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01476 

SMARTWARE ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης  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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 144.033,75€  σε  64.944,69€, 

ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 144.033,75€ σε 61.574,48€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από  72.016,88 € σε  30.787,24 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΔΙΑ 

ΕΞ – 01133 

SLIDER ΑΕΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης SLIDER A.E.B.E. 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 συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μεταβάλλεται από τις 127.831,00€ στις 

128.241,49€, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος στις 

127.662,00€ με δημόσια χρηματοδότηση στις 57.447,90€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01351  

ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ 
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Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα παράτασης της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, 

καθώς δεν πληρείται η προϋπόθεση της υλοποίησης του 30% του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στην κεφάλαιο 14.7 του Οδηγού του Προγράμματος.  

Επίσης δεν προσκομίσθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την αλλαγή αντικειμένου της 

συνεργασίας με την επιχείρηση EDG DESIGNLAB ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕ 

(και την κοινή τους  ενέργεια), όπως είχε αποτυπωθεί στο πρακτικό 20 της από 17/03/2015 

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

2.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01476  

SMARTWARE AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Απορρίπτεται το αίτημα παράτασης της επιχείρησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, 

καθώς οι εξοφλήσεις των τιμολογίων εξωτερικού του προμηθευτή OMICRONBIT συνολικής 

αξίας 24.000,00€ έγιναν με μη επιλέξιμο τρόπο, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 8.3 του 

Οδηγό του Προγράμματος, αναφορικά με την Εξόφληση Δαπανών.  

Η επιχείρηση συμμετέχει σε σχήμα συνεργασίας με κωδικό 123, μαζί με την επιχείρηση ΕΞ – 

01307 MINI RAXEVSKY. Να προσκομισθεί αντίστοιχο τροποποιημένο σύμφωνο 

συνεργασίας. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 
 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

3.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01046 

ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, 

ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης, καθώς 

και η παραλαβή της συνεργασίας. 

 

3.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00698  

LAVIPHARM ΑΕΒΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης, καθώς 

και η παραλαβή της συνεργασίας. 
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3.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00901  

FREI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης, καθώς 

και η παραλαβή της συνεργασίας. 

 

3.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01005  

Δ. ΚΟΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΕ 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης, καθώς 

και η παραλαβή της συνεργασίας. 

 

3.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00805  

LUNA AE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Γίνεται δεκτή, ως εισήγηση ΕΦΔ, η οριστική παραλαβή του έργου της επιχείρησης, καθώς 

και η παραλαβή της συνεργασίας. 

 

3.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00959  

ΑΦΟΙ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

3.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 01366  

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

3.8 
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

ΕΞ – 00385  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ 

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4. ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ  

4.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01034  

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς, ο 

τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μειώνεται κάτω από το κατώτατο όριο των 

30.000€ που ορίζεται στον οδηγό του προγράμματος.  

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ - 01413  

ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 01043  

ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

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

Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00849  

POLY THOMAS GUNN ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΕ 
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Γίνεται δεκτό το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, σύμφωνα με την 

εισήγηση του ΕΦΔ. Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή του 

ποσού της προκαταβολής 26.620,53 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

4.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00606  

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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

Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

5.  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

5.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΞ – 00228  

ZEINCRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για επιστροφή του ποσού των 178,64€ ως ποινή, που 

αντιστοιχεί στο 5% της Δημόσιας Δαπάνης για την μη πρόσληψη του εξειδικευμένου 

προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 15 «Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων 

Επιχειρήσεων» του Οδηγού του Προγράμματος. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 21/24-9-2015 και Νο 22/6-

10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κας Υφυπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- Προϊσταμένο Γενικής Δ/νσης  Βιομηχανικής & 

       Επιχειρηματικής Πολιτικής 

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

- Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

Κοινοποίηση 

- ΕΦΕΠΑΕ 
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