
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

 
              Αθήνα, 7-7-2016 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                          Α.Π.: Οικ.72212/382  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20  
Τ.Κ.: 102 00, Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Γεωργιάδου 
Τηλ. : 210-3893912, 915 

 

Fax: 210-3893919  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 19/20-4-2016, Νο 20/21-4-2016 και Νο 21/12-5-2016 της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013.  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

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 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 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». 
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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 υπ’ αριθ. 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 υπ’ αριθ. πρωτ. 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 υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 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. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/6-8-2008 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά 

κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο 14. 

17. 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, 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). 

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 

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

19. Την υπ’ αριθ. 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). 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 ΚΥΑ 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). 

21. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέματος 

προτεραιότητας 09 – «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

22. Την υπ. αριθ. πρωτ. 4226/1019Δ/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 

Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
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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). 

23. 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). 

24. Το Π.Δ. 93/1997 «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/1997). 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5226/1295/Α2/24-07-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την Έγκριση του Οδηγού 

με θέμα «Οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)». 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4889/1206Α1/0020/11-07-2013 (ΦΕΚ 1834/Β/29-07-2013) Υπουργική 

Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής 

Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9670/1764/30-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα 

«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΦ-ΔΙΔ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

οικ.63206/499/11-6-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩ0Σ465ΦΘΗ-Α5Λ) και  ισχύει. 

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.11664/2172/10-10-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς 

ένταξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013» 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 υπ’ αρ. πρωτ. οικ.9658/2338/11-8-2014 (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/29-8-2014) απόφαση περί σύστασης 

και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.14312/2711/11-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΚΝΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 1/11-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

32. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.2910/502/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-8ΧΘ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/18-12-2013 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2909/503/7-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-7ΥΗ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-

2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.4503/784/11-4-2014  (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-2Φ8) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο. 5/15-1-2014, Νο 6/16-1-2014, Νο 

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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7/17-1-2014, Νο 8/28-1-2014, Νο 9/29-1-2014, Νο 10/30-1-2014, Νο 11/31-1-2014, Νο 12/10-2-

2014 και Νο 13/28-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και 

απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

35. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36316/378/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 1/6-10-

2014, Νο 2/7-10-2014 και Νο 3/8-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

7ΑΣΜ465ΦΘΗ-22Ι). 

36. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36324/279/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών No 4/9-10-

2014, Νο 5/10-10-2014 και  Νο 6/15-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 

6ΩΑΖ465ΦΘΗ-ΘΑΣ). 

37. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:36331/280/31-3-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 7/4-11-2014 

και Νο 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: ΨΙΖ9465ΦΘΗ-

ΠΣ8). 

38. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ:81136/641/30-7-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού No 11/22-5-

2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 70ΕΖ465ΦΘΗ-

9ΗΤ). 

39. Την υπ' αρ. Α.Π.: Οικ: 129233/998/14-12-2015 απόφαση με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών Νο 14/21-

10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΑΔΑ: 7ΥΛΥ4653Ο7-

7Ε3). 

40. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Εφαρμογών 

της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

41. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2015 έγγραφο της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Σ. 

42. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

43. Τα Πρακτικά 19/20-4-2016 και 20/21-4-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος 

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

44. Το Πρακτικό 21/12-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

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

45. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 350/23-6-2016 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος 

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο 

υποβλήθηκαν στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ τα Πρακτικά Νο 19/20-4-2016 και Νο 20/21-4-2016.  

46. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 351/23-6-2016 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος 

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο 

υποβλήθηκαν στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ το Πρακτικό Νο 21/12-5-2016.  

47. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 

30.000.000 εκ Ευρώ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Την αποδοχή των Πρακτικών Νο 19/20-4-2016, Νο 20/21-4-2016 και Νο 21/12-5-2016 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα 

του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΦΕΠΑΕ), ως ακολούθως: 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19/20-4-2016 

 

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ:ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 

 

1.1 ΕΞ2-00809 ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό, εκτός 

από την προσθήκη των επιλέξιμων ΚΑΔ [25.11.23.03] – Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών 

και παρόμοιων ειδών και [25.91.1] –   Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και 

παρόμοιων δοχείων, ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 

τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.  

H προσθήκη των επιλέξιμων ΚΑΔ [25.11.23.03] – Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και 

παρόμοιων ειδών με ημερομηνία έναρξης στις 26/11/2015 και [25.91.1] - Κατασκευή χαλύβδινων 

κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων με ημερομηνία έναρξης στις 07/11/2013, δεν 

γίνεται αποδεκτή ως εισήγηση, καθώς και για τους δύο ΚΑΔ έχει γίνει έναρξη μετά την υποβολή της 

πρότασης στις 10/10/2013. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 185.139,40€ σε 185.578,02€, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 185.139,40€ και 83.312,73€ αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.2 ΕΞ2-01078 AGRODRIP-Ι.Γ. ΓΡΟΠΑΛΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ-

ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 180.278,18€ σε 176.921,90€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 81.125,18€ σε 79.614,86€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.3 ΕΞ2-01457 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 182.734,93€ σε 182.997,25€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 182.734,93€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 100.504,21 € σε 

82.230,72 € λόγω κατάργησης της συνεργασίας και αλλαγής του ποσοστού επιδότησης από 55,00% σε 

45,00%. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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1.4 ΕΞ2-00627 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 184.270,00€ σε 70.387,28€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 82.921,50€ σε 31.674,28€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.5 ΕΞ2-01809 MEDITERANEAN COSMETICS ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΣΜΕΤΙKΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 99.060,05€ σε 100.313,46€, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 99.060,05€ και 44.577,02€ αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.6 ΕΞ2- 01811 Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 179.004,50€ σε 166.066,91€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 178.839,00€ σε 154.773,82€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 80.477,55 € σε 69.648,22 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.7 ΕΞ2-01281 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 162.580,00€ σε 162.647,94€, ενώ ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 162.580,00€ και 89.419,00€ αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.8 ΕΞ2-00288 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. KAI ΣΙΑ Ε.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.      
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Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της κοινής δαπάνης «Επιχειρηματική αποστολή σε Τουρκία»  και της 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων: ΚΟΣΜΟΤΡΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΞ2-00276), ORANGE - ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΕΞ2-00029) και Α. 

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΞ2-00288) 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 69.079,00 € σε 64.997,36 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 37.993,45 € σε 35.748,55 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.9 ΕΞ2-00029 ORANGE - ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.   

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της κοινής δαπάνης «Επιχειρηματική αποστολή σε Τουρκία» και της 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων: ΚΟΣΜΟΤΡΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΞ2-00276), ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. KAI ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΞ2-

00288) και Α. ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΞ2-00288) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 67.194,79€ σε 60.899,79€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 67.194,79€ σε 60.534,67€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 36.957,13€ σε 33.294,07€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.10 ΕΞ2-01181 Β.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ.ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 165.000,00€ σε 162.500,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 162.500,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 56.875,00€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.11 ΕΞ2-01860 ΘΡΑΣΚΙΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 83.730,00 € σε 57.573,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 73.700,00 € σε 55.781,11 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 33.165,00 € σε 25.101,50 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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1.12 ΕΞ2-02138 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.640,00 €  σε  57.760,00 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.640,00 € σε 56.800,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 20.524,00 € σε 19.880,00 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.13 ΕΞ2-02128 ΑΓΚΡΟΣΠΕΚΟΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 86.500,00€  σε  53.500,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 53.000€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 23.850,00€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.14 ΕΞ2-00974 ΖΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ),καθώς και η επάρκεια προβολής και σύζευξη με τους στόχους της 

εξωστρέφειας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 67.500,00€ σε  60.000,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 60.000,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 27.000,00 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.15 ΕΞ2-01246 ΕΛΙΝ ELIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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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Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να προσκομιστεί το πιστοποιητικό CE 

που συνοδεύει τη δαπάνη «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ CE» αξίας 10.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 145.910,05 € σε  120.782,65 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 135.173,32 € σε 101.570,82 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 60.827,99 € σε 45.706,87  €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.16 ΕΞ2-02193 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 25.950,00€ σε 25.966,01€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 25.500,00€ στα 25.246,79€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 11.475,00€ σε 11.361,06€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.17 ΕΞ2-01847 ΦΑΡΚΟΜ FARCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 σε 176.713,00 € σε 167.068,30 €,  ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 174.921,43 € σε 167.068,30 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 78.714,64 € σε 75.180,74 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.18 ΕΞ2-01503 GRISTIREN LIMITED 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 177.200,00€ σε 117.703,63€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 177.200,00 € σε 109.922,47 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 79.740,00 €  σε 49.465,11 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.19 ΕΞ2-01090 PRIME FASHION - SPLENDID - BISTON Δ. ΣΚΟΔΡΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 148.236,00€ σε 114.439,47€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 114.500,00 € σε 114.439,47€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 62.975,00 €  σε 62.941,71€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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1.20 ΕΞ2-01908 Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ), καθώς και η επάρκεια προβολής και σύζευξη με τους στόχους της 

εξωστρέφειας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 113.242,00€ σε  68.200,00€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 105.000,00€ σε 62.428,57€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 47.250,00€ σε 28.092,86€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.21 ΕΞ2-01748 ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΔΩΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ) ), καθώς και η επάρκεια προβολής και σύζευξη με τους στόχους της 

εξωστρέφειας.  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 158.600,00€ σε 147.650,00€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 55.510,00€ σε 51.677,50€.  

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.22 ΕΞ2-02091 ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΡΒΑΛΑ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 64.450,00€ σε 58.258,46€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 58.583,33€ σε 58.258,46€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 26.362,50€ σε 26.216,31€.  

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20/21-4-2016 

 

 

1. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 
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1.1 ΕΞ2-01700 ΝΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

1.2 ΕΞ2-00500 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 197.472,70 € σε 159.303,58 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 88.862,72 € σε 71.686,61 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.3 ΕΞ2- 01112 ΠΡΙΜΟΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 42.917,26 € σε 40.917,26 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 19.312,77 € σε 18.412,77 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.4 ΕΞ2 – 01410 ΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 

ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ), καθώς και η επάρκεια προβολής και η σύζευξη με τους στόχους της 

εξωστρέφειας. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 113.750,00€ σε 103.750,00€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 39.812,50€  στις 36.312,50€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.5 ΕΞ2-00723 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 126.924,80€ σε 43.257,63€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 126.924,80€ σε 39.515,26€, το ποσοστό επιχορήγησης 

διαμορφώνεται από 55% σε 45% λόγω κατάργησης της συνεργασίας και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 69.808,64€ σε 17.781,87€.  

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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1.6 ΕΞ2 – 00804 B & N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΝΩΝΩΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 199.840,45€ σε 156.620,52€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από  194.402,91€ σε 155.462,67 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από  87.481,31€ σε 69.958,20€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.7 ΕΞ2-01361 ΔΙΛΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 191.708,96 € σε 182.096,76 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 187.408,40 € σε 182.096,76 €  και η δημόσια δαπάνη 

διαμορφώνεται από 103.074,62 € σε 100.153,22 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.8 ΕΞ2-01872 Σ. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Β.Ε.Ε 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 144.612,51 € σε 94.532,32 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 65.075,63 € σε 42.539,54 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.9 ΕΞ2-00514 B Μ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 77.921,38€ σε 87.530,48€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 76.776,73€ και 34.549,53€ αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.10 ΕΞ2-01838 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

1.11 ΕΞ2-02292 ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΣΑΠΗ ΟΒΕ INTERNATIONAL 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
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επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 167.310,00 € σε 164.480,00 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 75.289,50 € σε 74.016,00 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.12 ΕΞ2-01075 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθεί ο προσανατολισμός του 

επιχειρηματικού σχεδίου ως προς τον ΚΑΔ ένταξης της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 79.100,00 € σε 75.562,25 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 66.000,00 € και 29.700,00 € αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.13 ΕΞ2-02150 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης απορρίπτεται ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές αλλοιώνουν το χαρακτήρα της επένδυσης, καθώς αφενός 

μειώνεται σημαντικά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός καταργώντας δαπάνες εξοπλισμού και συμμετοχής 

σε εκθέσεις, οι οποίες θα αναβάθμιζαν τις υπηρεσίες της επιχείρησης και θα ενίσχυαν τον εξωστρεφή 

χαρακτήρα της, αφετέρου δε οι εναπομείνασες δαπάνες δεν εξυπηρετούν τους αρχικούς στόχους της 

επένδυσης, καθώς κατά κύριο λόγο το επενδυτικό σχέδιο αποτελείται από δαπάνες προβολής σε 

ηλεκτρονικά μέσα και μελέτες. Επιπλέον, κατόπιν περικοπών μη επιλέξιμων δαπανών, ο επιλέξιμος 

προϋπολογισμός μειώνεται κάτω από τις 20.000,00€.  

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.14 ΕΞ2-01456 ΚΑΒΙΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 92.931,00€ σε 64.658,82€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 65.200,00€ σε 45.787,50€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 35.860,00€ σε 16.025,62€ λόγω κατάργησης της συνεργασίας και αλλαγής του ποσοστού επιδότησης 

από 55,00% σε 35,00%. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.15 ΕΞ2-01743 INTRAWEIGHT AUTOMATION, ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται, ότι για την πιστοποίηση των δαπανών διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του διαδικτύου θα 

πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο να γίνει επίδειξη των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας (λογαριασμός διαχείρισης καμπάνιας όπου θα φαίνεται η 
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ιστοσελίδα που προωθείται, το διάστημα της καμπάνιας,  τα clicks, το κόστος ανά click, το συνολικό 

κόστος της καμπάνιας κλπ), καθώς και η επάρκεια προβολής και η σύζευξη με τους στόχους της 

εξωστρέφειας. 

Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από 172.821,00€ σε 135.800,00€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 77.769,45 € σε 61.110,00€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.16 ΕΞ2-01812 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 78.935,00€ σε 53.834,68€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 74.261,11€ σε 47.265,56€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 25.991,39€ σε 16.542,95€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.17 ΕΞ2-02276 «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 95.643,11 € σε 38.523,50 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 53.937,67 € σε 26.660,50 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 24.271,95 € σε 11.997,23 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.18 ΕΞ2-01184 PATAFRITAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 90.400,00€ σε 80.023,13€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 90.400,00€ σε 76.461,61€ και η δημόσια δαπάνη  διαμορφώνεται 

από 40.680,00€ σε 34.407,72€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

 

2. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΔΙΑ 

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

 

2.1 ΕΞ2 – 00901 ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Γίνεται αποδεκτή η ένσταση και κατ’ επέκταση το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης ως προς την 

αντικατάσταση της δαπάνης ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (mutoh valuejet) αξίας 19.500,00€ με τη δαπάνη 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (HP Latex 360) αξίας 18.000,00€. 
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2.2 ΕΞ2 – 02058 MARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

 

3. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.4 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 «Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων» του Οδηγού του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ», όπως ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

86858/689/25-08-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΑΔΑ ΨΠΒΧ465ΦΘΗ-ΜΕΟ), «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται 

αυστηρά σε 20 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της 

επιχείρησης χωρίς δυνατότητα παράτασης». Κατά συνέπεια, η λήξη του χρόνου υλοποίησης των 

ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα παρατάθηκε έως τις 31-12-2015 χωρίς δυνατότητα 

παράτασης. Επιπλέον, στο Υποκεφάλαιο 13.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» του 

Οδηγού του Προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες 

εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων όπως αυτή καθορίζεται στο Κεφάλαιο 9, όπως 

ισχύει, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.   

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 1) επειδή δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 31-12-2015) αίτημα τελικού ελέγχου-

επαλήθευσης του επενδυτικού έργου τους, οδηγούνται σε απένταξη από το Πρόγραμμα. Επισημαίνεται, 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τον αρμόδιο εταίρο του 

ΕΦΕΠΑΕ, για την παραπάνω διαδικασία και είχαν κληθεί να υποβάλουν ενδεχόμενες ενστάσεις τους, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΥΠΑΣΥΔ. 

 
Πίνακας 1 

 

α/α Κωδικός  
Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Περιφέρεια 

Υλοποίησης 

Επιχορηγο

ύμενος Π/Υ 

Δημόσια 

Επιχορήγηση 

Εισπραχθείσα 

προκαταβολή / 

ενδιάμεση δόση 

Αρ.Πρωτ. 

Επιστολή

ς 

Ενημέρω

σης 

Κωδικός 

Συνεργασ

ίας 

1 
ΕΞ2-

00063                      

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. 

ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
132.372,92 46.330,52 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

2 
ΕΞ2-

00103                      

ΜΑΡΙΑ ΕΜΙΡΛΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
86.025,00 38.711,25 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

3 
ΕΞ2-

00132                      

Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
45.500,00 15.925,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

4 
ΕΞ2-

00152                      

GLOBAL GREECE 

ΜΟΝ. ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
36.563,00 16.453,35 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

5 
ΕΞ2-

00198                      

ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ 

A.B.E.E 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
182.570,00 82.156,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

6 
ΕΞ2-

00201                      

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

& ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
71.530,00 32.188,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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7 
ΕΞ2-

00304                      

ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΥΙΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

OFFSET ΧΑΡΤΙ 

ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑΤΟ

Σ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
70.358,33 31.661,25 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

8 
ΕΞ2-

00368                      

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
52.604,79 23.672,15 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

9 
ΕΞ2-

00402                      

Π.ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
47.367,31 21.315,29 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

10 
ΕΞ2-

00406                      

ΣΙΔΜΕΤΑΛ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
92.073,00 41.432,85 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

11 
ΕΞ2-

00435                      

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
181.423,95 81.640,77 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

12 
ΕΞ2-

00511                      

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΙΒΑΖΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
135.750,00 61.087,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

13 
ΕΞ2-

00542                      

Γ. ΓΟΥΤΑΣ - Σ. 

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ 

ΒΙΕΛΤΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ - 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
171.501,45 77.175,65 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

14 
ΕΞ2-

00637                      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ. 

ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
179.929,16 62.975,20 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

15 
ΕΞ2-

00658                      

ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩ

Ν-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
178.822,30 80.470,03 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

16 
ΕΞ2-

00685                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
41.316,36 18.592,36 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

17 
ΕΞ2-

00733                      

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
83.910,00 37.759,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

18 
ΕΞ2-

00745                      

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Α. 

ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
100.189,80 35.066,43 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

ΑΔΑ: 6ΩΒΗ4653Ο7-ΟΓΨ



 17 

19 
ΕΞ2-

00762                      

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
63.102,00 28.395,90 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

20 
ΕΞ2-

00779                      

ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. 

ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
185.637,50 55.691,25 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

21 
ΕΞ2-

00787                      

ΜΕΣΙΑΡΗΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
110.520,00 49.734,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

22 
ΕΞ2-

00791                      

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
174.771,09 78.646,99 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

23 
ΕΞ2-

00811                      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
124.813,00 56.165,85 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

24 
ΕΞ2-

00849                      

ΠΑΝΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

ΠΑΝΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΒΕ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
48.213,20 21.695,94 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

25 
ΕΞ2-

00878                      

ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ Γ. & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
46.085,00 16.129,75 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

26 
ΕΞ2-

00900                      

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
100.816,20 45.367,29 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

27 
ΕΞ2-

00930                      

ΑΦΟΙ 

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
36.298,09 10.889,43 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

28 
ΕΞ2-

00941                      

Π. ΠΕΡΠΕΡΗΣ-Α. 

ΡΙΣΚΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
158.364,81 71.264,16 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

29 
ΕΞ2-

00951                      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ 

ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
85.876,49 38.644,42 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

30 
ΕΞ2-

00981                      

MOTO MARKET 

Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤ

Η ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
40.120,00 14.042,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

31 
ΕΞ2-

01014                      

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
72.100,00 32.445,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

32 
ΕΞ2-

01031                      

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΦΛΩΡΟΣ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
160.000,00 56.000,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

33 
ΕΞ2-

01088                      

ΣΤΕΡΟΠΑΛ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
116.000,00 52.200,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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34 
ΕΞ2-

01089                      

PAP SAFETY 

GLASS 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
75.613,86 34.026,23 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

35 
ΕΞ2-

01092                      

ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
76.293,45 34.332,05 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

36 
ΕΞ2-

01096                      

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
66.666,68 30.000,01 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

37 
ΕΞ2-

01101                      

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
150.700,00 67.815,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

38 
ΕΞ2-

01146                      

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
68.668,00 30.900,60 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

39 
ΕΞ2-

01170                      

ΜΙΧΑΗΛ 

ΦΥΚΑΤΑΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΙ Α.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
59.297,57 26.683,90 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

40 
ΕΞ2-

01208                      

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚ

ΗΣ Α.Ε. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
154.617,00 69.577,65 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

41 
ΕΞ2-

01229                      

AUTO GS - 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Α.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
119.620,00 41.867,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

42 
ΕΞ2-

01239                      

Ι. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

Σ & ΥΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
143.750,00 50.312,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

43 
ΕΞ2-

01245                      

Π ΚΑΙ Γ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Σ ΟΒΕΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
131.075,00 58.983,75 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

44 
ΕΞ2-

01267                      

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
79.157,15 35.620,71 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

45 
ΕΞ2-

01285                      

ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
38.394,80 17.277,66 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

46 
ΕΞ2-

01290                      

ΑΦΟΙ 

ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ 

ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
61.718,32 21.601,41 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

47 
ΕΞ2-

01326                      

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
99.600,00 44.820,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

48 
ΕΞ2-

01328                      

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

- 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
81.805,00 36.812,25 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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ΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΟΒΕΕ 

49 
ΕΞ2-

01334                      

ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ 

ΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
41.100,00 18.495,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

50 
ΕΞ2-

01338                      

ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
38.850,00 17.482,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

51 
ΕΞ2-

01344                      

ΜΠΛΕΤΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
47.950,00 21.577,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

52 
ΕΞ2-

01345                      

ΚΟΣΜΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
45.600,00 20.520,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

53 
ΕΞ2-

01346                      

ΠΑΧΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
21.142,86 9.514,29 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

54 
ΕΞ2-

01352                      

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΣΙΑΡΤΑ Ο.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
51.490,00 23.170,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

55 
ΕΞ2-

01354                      

Κ. ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
93.450,00 42.052,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

56 
ΕΞ2-

01355                      

ΚΑΤΑΝΑΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
25.750,00 11.587,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

57 
ΕΞ2-

01356                      

ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
21.900,00 9.855,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

58 
ΕΞ2-

01362                      

ΔΟΥΒΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
27.571,44 12.407,15 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

59 
ΕΞ2-

01366                      

ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ Ο.Ε 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
54.100,00 24.345,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

60 
ΕΞ2-

01415                      

LAPEL 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
126.250,00 44.187,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

61 
ΕΞ2-

01426                      

Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
196.672,94 88.502,82 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

62 
ΕΞ2-

01448                      

ΓΚΙΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
23.664,07 10.648,83 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

63 
ΕΞ2-

01460                      

Σ. 

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
95.800,00 43.110,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

64 
ΕΞ2-

01465                      

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
43.518,89 19.583,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

65 
ΕΞ2-

01498                      

ΑΜΠΑΤΖΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
170.560,00 76.752,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

66 
ΕΞ2-

01525                      

ΜΟΣΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
62.040,00 27.918,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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67 
ΕΞ2-

01592                      

ΘΩΜΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Σ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
80.329,00 36.148,05 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

68 
ΕΞ2-

01651                      

ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΕΤΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
102.893,90 36.012,86 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

69 
ΕΞ2-

01653                      

ΠΑΡΦΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙ

ΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
56.230,00 25.303,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

70 
ΕΞ2-

01655                      

SAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
100.500,00 35.175,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

71 
ΕΞ2-

01662                      

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α.Ε 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
160.660,00 72.297,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

72 
ΕΞ2-

01672                      

ΣΑΡΜΠΙΝΗ ΝΙΚΗ 

& ΣΙΑ EE 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
89.460,00 31.311,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

73 
ΕΞ2-

01693                      

ΤΖΙΝΤΕΡΠΕΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ 

ΓΟΥΝΟΠΙΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
169.750,00 76.387,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

74 
ΕΞ2-

01710                      

ΓΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣ - 

ΜΙΓΚΑΣ ΑΘ ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
30.880,00 13.896,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

75 
ΕΞ2-

01805                      

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

Σ Ο.Β.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
32.400,00 14.580,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

76 
ΕΞ2-

01813                      

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
97.931,01 44.068,95 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

77 
ΕΞ2-

01815                      

ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
32.857,14 14.785,71 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

78 
ΕΞ2-

01816                      

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
69.300,00 31.185,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

79 
ΕΞ2-

01817                      

ΤΑΦΑΡΛΗΣ 

ΝΑΟΥΜ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
20.300,00 9.135,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

80 
ΕΞ2-

01819                      

ΜΑΛΑΜΑΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
39.600,00 17.820,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

81 
ΕΞ2-

01839                      

CITY-PAY 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

Σ ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
80.863,00 36.388,35 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

82 
ΕΞ2-

01890                      

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ 

ΣΙΑ ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
104.400,01 57.420,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
00079 

83 
ΕΞ2-

01965                      

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ 

ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
192.500,00 67.375,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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84 
ΕΞ2-

01985                      

Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ & 

ΣΙΑ ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
132.000,00 59.400,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

85 
ΕΞ2-

02061                      

Κ. 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

& ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
83.171,44 37.427,14 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

86 
ΕΞ2-

02064                      

ΔΟΥΛΟΠΙΚΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
21.900,00 9.855,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

87 
ΕΞ2-

02073                      

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΕΛΕΣΙΔΗ Ε.Π.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
130.194,01 58.587,30 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

88 
ΕΞ2-

02076                      

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΡΟΚΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
175.930,00 52.779,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

89 
ΕΞ2-

02111                      

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
126.592,49 56.966,62 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

90 
ΕΞ2-

02133                      

ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

ΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
155.900,00 70.155,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

91 
ΕΞ2-

02153                      

ΓΚΟΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
68.750,00 30.937,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

92 
ΕΞ2-

02159                      

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΧΡΟΝΗΣ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 

ΕΠΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
100.955,00 45.429,75 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

93 
ΕΞ2-

02181                      

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
40.800,00 18.360,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

94 
ΕΞ2-

02182                      

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
54.800,00 24.660,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

95 
ΕΞ2-

02183                      
ΠΑΧΥΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
30.800,00 13.860,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

96 
ΕΞ2-

02184                      

ΤΖΗΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
30.200,00 13.590,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

97 
ΕΞ2-

02190                      

ΜΑΡΜΑΡΑ-

ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
65.676,08 29.554,23 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

98 
ΕΞ2-

02219                      

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ- 

ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
152.242,00 68.508,90 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

99 
ΕΞ2-

02280                      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
116.110,00 52.249,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

100 
ΕΞ2-

02281                      

ΠΑΝΤΕΛΟΣ Π. - 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟ

ΥΛΟΣ Λ. ΟΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
45.000,00 20.250,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

101 
ΕΞ2-

02295                      

Α.ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ 

Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
36.750,00 16.537,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

102 
ΕΞ2-

02302                      

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ

Η ΕΝΩΣΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
30.760,00 10.766,00 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. 

103 
ΕΞ2-

02303                      

Ι. Κ Δ. 

ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ-Γ. 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
171.450,00 77.152,50 0,00 

5475/9-

12-2015 
- 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/12-5-2016 

 

 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

 

1.1 ΕΞ2 – 01838  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2016. Γίνεται εν μέρει 

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. Δεν γίνεται δεκτή η προσθήκη ΚΑΔ της επένδυσης και συνεπώς 

απορρίπτονται οι δαπάνες της Κατηγορίας 1 «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» και της Κατηγορίας 

4 «Δειγματολόγια υφασμάτων», καθώς οι σχετικοί ΚΑΔ δηλώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν από την 

επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.550,00€ σε 64.968,46€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 93.550,00€ σε 56.955,56€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 51.452,50€ στις 31.325,56€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

1.2 ΕΞ2 – 01700 ΝΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 21
ης

 Απριλίου 2016. Λαμβάνοντας 

υπόψη: (α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (β) το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Γενικής 

Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα γίνεται αποδεκτό με την προϋπόθεση 

ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / επαλήθευση και πριν οποιαδήποτε 

εκταμίευση, να διαπιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί σε 

δράση χρηματοδοτούμενη από πρόγραμμα άλλου Διαρθρωτικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – ΕΤΑ κλπ) 

ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλο 

Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι τηρείται 

απαρέγκλιτα ο όρος της συμπληρωματικότητας μεταξύ των επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, 

χωρίς την ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 194.835,00 € σε 199.521,96 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 194.835,00 €  και 107.159,25 € αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΦΔ ΑΝΔΙΑ 

 

2.1 ΕΞ2 – 02058 MARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 21
ης

 Απριλίου 2016. Το αίτημα 

τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση 

ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 170.846,00€ σε 83.391,61€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 170.846,00€ σε 83.391,61€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 76.880,70€ σε 37.526,22€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

3.1 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 

 

 

3.1.1 ΕΞ2-01150 MY COMPANY PROJECTS ΟΕ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 62.671,88€ σε 63.758,99€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένουν σε 62.671,88€ και 28.202,35€ αντίστοιχα. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.1.2 ΕΞ2-02265  ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 

Γίνεται αποδεκτή, ως εισήγηση του ΕΦΔ, η παραλαβή του αιτήματος εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της 

επιχείρησης με αλλαγές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου άνω του 25% και προσθήκη στους ΚΑΔ 

της επένδυσης του [25.11.23]–«Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή 

λαμαρινών, ραβδών, μορφοραβδών και παρόμοιων ειδών από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο», δεδομένου 

ότι η επιχείρηση διέθετε τον ΚΑΔ κατά την υποβολή της πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα, ενώ παρά 

τις αλλαγές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 

επένδυσης και δεν επέρχεται απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 

της αξιολόγησης.   

Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται σε 111.565,84€ και η δημόσια 

δαπάνη διαμορφώνεται σε 50.204,63€.  

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

 

3.2 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΛΑΝΕΤ 

(Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 
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3.2.1 ΕΞ2-00648 ΑΦΟΙ Ν. ΤΖΕΛΑΛΗ Ο.Ε. 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 39.712,42€ σε 29.065,45€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 39.712,42€ σε 28.780,90€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 17.870,59€ σε 12.951,41€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.2 ΕΞ2-01856 ΕΒΕΛ- Ι.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Ο συνολικά προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 171.585,00 € σε 73.847,58 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 167.370,00 € σε 68.782,87 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 75.316,50 € σε 30.952,29 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.3 ΕΞ2-01636 Σ.& Μ. ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 61.983,57 € σε 29.418,57 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 61.983,57 € σε 20.041,90 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται  

από 21.694,25 € σε 7.014,67 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.4 ΕΞ2-00839 AΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 54.370,00 € σε 32.277,23 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 35.375,00 € σε 29.500,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 15.918,75 € σε 13.275,00 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.5 ΕΞ2-00997 CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL EE 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

ΑΔΑ: 6ΩΒΗ4653Ο7-ΟΓΨ



 25 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 47.937,47 € σε 40.108,17 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 47.937,47 € σε 34.900,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 21.571,86 € σε 15.705,00 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.6 ΕΞ2-00636 ΚΑΖΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 74.924,94 € σε 46.746,24 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 74.384,49 € σε 30.678,60 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 26.034,57 € σε 10.737,51 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.7 ΕΞ2-02213 A.B.E.T.E. SINTECNO - SINMAST HELLAS A.E 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 142.523,30 € σε 37.787,57 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 142.523,30 € σε 34.870,81 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 64.135,48 € σε 15.691,86 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.8 ΕΞ2-00840 ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (β) 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα γίνεται 

αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / 

επαλήθευση και πριν οποιαδήποτε εκταμίευση, να διαπιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί σε δράση χρηματοδοτούμενη από πρόγραμμα άλλου Διαρθρωτικού 

Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – ΕΤΑ κλπ) ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 

ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλο Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει 

να διαπιστώνεται ότι τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς την ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 106.041,14€ σε 87.328,26€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 95.773,06€ σε 85.573,43€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 95.773,06€ σε 29.950,70€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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3.2.9 ΕΞ2-00764 MINI RAXEVSKY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 167.901,00€ σε 169.517,88€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 153.575,00€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 53.751,25€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.10 ΕΞ2-00547 ΣΤΑ.ΓΕ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 174.174,21€ σε 48.767,17€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 174.174,21€ σε 36.513,50€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 78.378,39€ σε 16.431,08€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.11 ΕΞ2-01522 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 184.691,30€ σε 185.704,54€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 167.982,60€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 75.592,17€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.12 ΕΞ2-00758 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5404/1276/Α2/13-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (β) 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4381/109383/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα γίνεται 

αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου / 

επαλήθευση και πριν οποιαδήποτε εκταμίευση, να διαπιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί σε δράση χρηματοδοτούμενη από πρόγραμμα άλλου Διαρθρωτικού 

Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – ΕΤΑ κλπ) ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 

ένταξη της επιχείρησης σε δράση άλλο Διαρθρωτικού Ταμείου ή/και στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει 

να διαπιστώνεται ότι τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς την ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα αλλαγής του ΚΑΔ επένδυσης 

από ΚΑΔ [62.01.11.04] - Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο σε ΚΑΔ [46.33.13.03] – 

Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, τον  οποίο διέθετε η επιχείρηση πριν από την ένταξή της στο πρόγραμμα, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 
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Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης. Ως συνέπεια των ανωτέρω, το ποσοστό χρηματοδότησης της επένδυσης μειώνεται από 

45% σε 35%. Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά 

την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  

 

 

3.2.13 ΕΞ2-01322 ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 199.335,50€ σε 169.907,50€ 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 59.800,65€ σε 50.972,25€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.14 ΕΞ2-01712 Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθούν τα παραδοτέα 

υλοποίησης της δαπάνης α/α 6 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ VIRTUAL REALITY» αξίας 

21.500,00€ και να διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη δαπάνη όντως επέτρεψε στην εταιρεία να αναπτύξει 

με επιτυχία και να εξάγει στην εν λόγω αγορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης και εκπαίδευσης 

μέσα από εικονικά περιβάλλοντα (virtual reality). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 68.998,00 € σε 48.076,87 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 65.775,56 € σε 48.076,87 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται 

από 29.599,00 € σε 21.634,59 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.15 ΕΞ2-00988 MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 173.840,00 

€ σε 82.648,00 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 52.152,00 € σε 24.794,40 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.16 ΕΞ2-01104 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ Ι. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ Ι. ΟΕ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 173.509,00 

€ σε 44.629,92 € και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 78.079,05 € σε 20.083,46 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
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3.2.17 ΕΞ2-00681 Μ. & Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και 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 74.271,20 € σε 76.366,60 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 74.271,20 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 33.422,04 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.18 ΕΞ2-00004 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ ΑΒΕΕ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης..  

Ο συνολικά προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 188.245,79€ σε 77.587,90€, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 174.806,56€ σε 28.900,00€ και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται  

από 78.662,95€ σε 13.005,00€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.19 ΕΞ2-02274 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 175.959,39 € σε 95.338,13 €, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 148.432,28 € σε 94.768,76 € και η δημόσια 

δαπάνη διαμορφώνεται από 66.794,53 € σε 42.645,94 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.20 ΕΞ2-00205 ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην 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 160.486,00 € σε 148.059,53 € 

και η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται από 72.218,70 € σε 66.626,79 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.21 ΕΞ2-01622 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΟΕ 

 

Το αίτημα της επιχείρησης γίνεται μερικώς αποδεκτό εισήγηση ΕΦΔ. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται 

αποδεκτή η επαναφορά ποσού 1.000,00€ για τη δαπάνη «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», ενώ δεν 

γίνεται αποδεκτή η μεταφορά της δαπάνης «ΟΘΟΝΕΣ DELL» αξίας 1.463,42€. από την κατηγορία 

δαπανών 1
Α
 στην κατηγορία δαπανών 1.  
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3.2.22 ΕΞ2-01062 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να διαπιστωθεί ο εξωστρεφής 

χαρακτήρας της επένδυσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 87.698,49 € σε 112.414,93 €, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός παραμένει σε 86.056,00 € και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 38.725,20 €. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

3.2.23 ΕΞ2-00716 ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Το αίτημα απένταξης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

3.3 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

(Περιφέρεια Κρήτης) 

 

3.3.1 ΕΞ2-00430 CRETA CERAMICA A.E.E 

 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

3.3.2 ΕΞ2-01111 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ. 

 

 

4. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.4 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 «Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων» του Οδηγού του Προγράμματος 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ», όπως ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

86858/689/25-08-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΑΔΑ ΨΠΒΧ465ΦΘΗ-ΜΕΟ), «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται 

αυστηρά σε 20 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της 

επιχείρησης χωρίς δυνατότητα παράτασης». Κατά συνέπεια, η λήξη του χρόνου υλοποίησης των 

ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα παρατάθηκε έως τις 31-12-2015 χωρίς δυνατότητα 

παράτασης. Επιπλέον, στο Υποκεφάλαιο 13.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» του 

Οδηγού του Προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες 

εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων όπως αυτή καθορίζεται στο Κεφάλαιο 9, όπως 

ισχύει, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.   

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 1) επειδή δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 31-12-2015) αίτημα τελικού ελέγχου-

επαλήθευσης του επενδυτικού έργου τους, οδηγούνται σε απένταξη από το Πρόγραμμα. Επισημαίνεται, 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τον αρμόδιο εταίρο του 

ΕΦΕΠΑΕ, για την παραπάνω διαδικασία και είχαν κληθεί να υποβάλουν ενδεχόμενες ενστάσεις τους, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΥΠΑΣΥΔ. 

 
Πίνακας 1 
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α/α 
Κωδικός 

Πρότασης 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Περιφέρεια 

Υλοποίησης 

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός 

Δημόσια 

Επιχορήγηση 

Εισπραχθείσα 

Προκαταβολή  

/ Ενδιάμεση 

Δόση 

Αρ.Πρωτ. 

Επιστολής 

Ενημέρωσης 

Κωδικός 

Συνεργασίας 

1 ΕΞ2-00742                      

ΕΝΩΣΗ 

ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΘ 126.652,00 56.993,40 0,00 
67362/15/04/20

16 
- 

2 ΕΞ2-02155                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑI 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩ

Ν 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΕ   

ΑΜΘ 89.645,00 40.340,25 0,00 
67361/15-04-

2016 
- 

3 ΕΞ2-01032                      

ΜΑΡΜΙΞ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

Σ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΜΘ 45.097,50 20.293,88 0,00 
67360/15-04-

2016 
- 

4 ΕΞ2-01866                      

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤ
ΕΙΑ ΝΕΝΤΙΜ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΘ 58.810,52 26.464,73 0,00 
67359/15-04-

2016 
- 

5 ΕΞ2-01591                      
ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΜΘ 82.656,76 37.195,54 0,00 
67358/15-04-

2016 
- 

6 ΕΞ2-01461                      

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ

Σ ΜΑΡΜΑΡΑ 

Α.Ε.  

ΑΜΘ 87.494,77 39.372,65 0,00 
67357/15-04-

2016 
- 

7 ΕΞ2-01610 
NEXANS 

ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

196251,95 58875,59 0,00 951/31-03-2016 - 

8 ΕΞ2-02235 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
66307,4 29838,33 0,00 953/31-03-2016 - 

9 ΕΞ2-00965 

ΑΝΦΑΡΜ 
ΕΛΛΑΣ ΑΠ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
199590 89815,5 0,00 947/31-03-2016 - 

10 ΕΞ2-02239 

ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

43666,67 19650 0,00 954/31-03-2016 - 

11 ΕΞ2-01148 
ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
145726 65576,7 0,00 949/31-03-2016 - 

12 ΕΞ2-00561 
ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
64870 29191,5 0,00 948/31-03-2016 - 

13 ΕΞ2-01311 
ΠΕΛΕΚΗ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

40186,87 18084,09 0,00 950/31-03-2016 - 

14 
ΕΞ2 - 
01005   

ΣΥΛΑΚ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

71784,46 32303,01 0,00 970/31-03-2016 - 

15 ΕΞ2-01618 

ΣΥΡΚΕ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
80500 36225 0,00 952/31-03-2016 - 

16 ΕΞ2-00208                  

ΚΑΛΙΑΦΑΣ.Σ - 
ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ.Ι 

Ο.Ε 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΑΛΑΤΩΝ 

ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ 
ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕ

Ν 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 132064 59428,8 0,00 1801/4-4-2016 - 
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17 ΕΞ2-00884 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ - 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 49708,83 22368,97 0,00 1802/4-4-2016 - 

18 ΕΞ2-01041 
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20660 9297 0,00 1803/4-4-2016 - 

19 ΕΞ2-01193 

SEA WORLD 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ

ΩΝ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 191950 86377,5 0,00 1804/4-4-2016 - 

20 ΕΞ2-01224 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΚΕΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΜΜ. 
ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΑΕ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87441 39348,45 0,00 1805/4-4-2016 - 

21 ΕΞ2-02107 

Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. - 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-

ΨΥΞΗ-
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-

ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 172611,12 77675 0,00 1806/4-4-2016 - 

22 ΕΞ2-02244 
ΛΥΧΝΑΡΑΣ 

ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 21514,9 7530,22 0,00 1807/4-4-2016 - 

23 ΕΞ2-01944 

ΑΕΡΟΚΛΙΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 78.280,00 35.226,00 0,00 
7169/02-03-

2016 
- 

24 ΕΞ2-01051 

ΔΡΑΚΟΥΛΗ 

ΚΟΦΦΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

72.539,00 39.896,45 0,00 
11568/04-04-

2016 
00124 

 

 

5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

5. 1 ΕΞ2-00399 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΕΔΦ: ΑΝΔΙΑ 

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως 

εισήγηση ΕΦΔ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει σε 162.063,86€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει 

σε 153.934,29€ και η δημόσια δαπάνη παραμένει σε 69.270,43€. 

Επισυνάπτεται πρακτικό μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

5.2 ΕΞ2-01708 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΑ 

 ΕΦΔ: ΕΛΑΝΕΤ 
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Το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ.  

 

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 19/20-4-2016, Νο 20/21-4-

2016 και Νο 21/12-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» 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 Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

 Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομ. και Επιχειρ. Πολιτικής  

 Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση: 

- ΕΦΕΠΑΕ  

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
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