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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5/4/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Πνευματικάτου
Τηλέφωνο
: 210-6969229
FAX
: 210-6969240

Αρ.Πρωτ.Οικ.:4546/658

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποδοχή πρακτικού 6/6-2-2013 και 7/7-2-2013 της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ
172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.",
του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της
Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β712.3.1996) υπουργικής
απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ
της Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
4. Το Π.Δ. 86/2012
«Διορισμός
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

Υπουργών,

Αναπληρωτών

Υπουργών
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5. Την με αρ. πρωτ. 30376/Δ106 721/05.07.2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/06.07.2012)
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο
Σκορδά».
6. Την με αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI
GR161 PO001).
7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10.Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11.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.
12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την Εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis aid).
13.Την με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β/24.9.2008).
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης»
14.Την με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Εκχώρησης
αρμοδιοτήτων
διαχείρισης
για
πράξεις
των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008),
13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009
(ΦΕΚ1019/Β/2009),
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ
1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009
(ΦΕΚ 2214/Β/2009).
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15.Την με αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την
Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.
3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ
16.Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα
άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
17.Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
18.Το Π.Δ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-1997) «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».
19.To Π.Δ 98/96 (ΦΕΚ 77/Α/8-5-1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε
ενδιάμεσους 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»
20.Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΕΚ 86/Β/31-01-2011) για την
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών
Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο
Φορέα
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)».
21.Την υπ΄αριθ. 4463 / 1348 / 01.09.2011 (ΦΕΚ 1975/Β/05.09.2011) απόφαση με
τίτλο
«Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19.1.2011
Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία
πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και των ΠΕΠ των πέντε
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο
Φορέα
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (ΦΕΚ 86/Β/31.1.2011) με την οποία η ενδεικτική
δημόσια δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει σε 45 εκατ €».
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22.Την υπ. αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ 704/Β/29-04-2011)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013», όπως ισχύει.
23.Την με αρ. πρωτ. Οικ 5667/447/18-5-2011 (ΦΕΚ 2087/Β/21-9-2011) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση
της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του
Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007-2013» και Συμπλήρωση και Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του
Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007-2013».
24.Την με αρ. πρωτ. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΕΚ 2088/Β/21.9.2011) «Τροποποίηση
κατά τη Δημόσια Δαπάνη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 704) περί έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας
Δαπάνης) του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007−2013».
25.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».
26.Την υπ΄ αριθμ 15705/3834/10-11-2011 (ΦΕΚ 401/ΥΟΔΔ/10-11-2011) απόφαση
περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ
του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ.
6714/952/18-6-2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/20-6-2012).
27.Την υπ. αριθμ. πρωτ. 12505/2807/7-9-2011 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Ν.
3/23-8-2011, Ν. 4/24-8-2011, Ν. 5/25-8-2011, Ν. 6/26-8-2011 και Ν. 7/5-9-2011
της
Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη
έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.»
28.Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου
στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007-2013.
29.Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.
30.Το
υπ.
αριθμ.
πρωτ.
3687/521/19-03-2013
έγγραφο
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα
των
Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 20072013», με το οποίο υποβάλλονται
τα πρακτικά Νο6/6-2-2013 και Νο 7/7-2-2013.
31.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε
Την αποδοχή των πρακτικών
6/6-2-2013 και 7/7-2-2013 της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/6-2-2013
1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ
1.1
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

OBRELA SECURITY INDUSTRIES – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΕΞ- 01093
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου 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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 160.779,00€ στα
162.383,92€, ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης
παραμένει στα 160.779,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα 72.350,55€.
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1.2
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

POLY THOMAS GUNN
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-00849

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΧΑΡΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 106.482,12€ σε 96.452,10€,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 106.482,12€ σε 96.057,89€ και η δημόσια
χρηματοδότηση από 53.241,06€ σε 48.028,95€.
1.3
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε
ΕΞ-00745
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 145.821,96
€ σε
128.946,05€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 144.357,73€ σε 125.606,72€ και η
δημόσια χρηματοδότηση από 64.960,98€ σε 56.523,02€.
1.4
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ
ΕΞ-00322

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ

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
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επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 126.627,31€ σε
116.081,40 € και ο Επιχορηγούμενος (Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της
επένδυσης διαμορφώνεται από 126.627,31€ σε 116.081,40 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 56.982,29 € σε 52.236,63 € .
1.5
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΠΕ
ΕΞ-01318
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, με την προυπόθεση να προσκομισθεί τροποποιημένο σύμφωνο
συνεργασίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από
όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 64.821,26 € σε 38.630,30 €,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 64.821,26 € σε 38.630,30 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 32.410,63 € σε 19.315,15 €.
1.6
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

THINK DIGITAL INTERNET ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΞ-00419
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ παραμένει 132.000,00€ ο επιχορηγούμενος π/υ
τροποποιείται από 132.000,00€ σε 130.000,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση
από 59.400,00€ σε 58.500,00€.
1.7
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΕΞ-00257
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 167.200,00€ σε 84.400,00 €,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 167.200,00€ σε 84.400,00 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 75.240,00€ σε 37.980,00 €.
1.8
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΠΕΙΠΕΡΠΑΚΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ
Ι
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΞ-01046

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 170.166,66€ σε 177.706,96
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 170.166,66 € σε 170.166,66 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 85.083,33 € σε 85.083,33 €.
1.9
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΕΞ-00568
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 84.138,64 € σε 57.430,36€,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 68.564,40€ σε 49.050,60€ και η δημόσια
χρηματοδότηση από 30.853,98€ σε 22.072,77€.
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1.10
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

DEVISE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞ-00171
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί η ύπαρξη των πρωτοτύπων
προϊόντων των μελετών, καθώς και το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από
234.909,78 € σε 220.377,06€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 105.709,40€
σε 99.169,68€.
1.11
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΜΙΡΑΠ ΒΙΚΤΟΡΥ ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΞ-00746
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 30.844,00 € σε 30.893,00 €,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 30.844,00 € σε 30.844,00 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 13.879,80 € σε 13.879,80 €.
1.12
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Α.Ε.
ΕΞ-00876
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, με την προυπόθεση να προσκομισθεί τροποποιημένο σύμφωνο
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συνεργασίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και ανάλογο αίτημα τροποποίησης των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 227.162,13€ σε
197.338,15€, και ο επιχορηγούμενος διαμορφώνεται από 227.162,13€ σε
197.338,15€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 102.222,96 € σε 88.802,17
€.
1.13
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΞ-00559
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 174.117,00 € σε 174.117,00
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 174.117,00 € σε 174.117,00 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 78.352,65 € σε 78.352,65 €.
1.14
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

FREI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-00901
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 151.729,00€€ σε 123.153,07
€, ο επιχορηγούμενος π/υ παραμένει 121.288,00€ και η δημόσια
χρηματοδότηση παραμένει 60.644,00€.
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1.15
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΕΞ-01089
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 110.054,10€ σε
108.457,31€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 108.949,00€ σε 107.174,79€ και η
δημόσια χρηματοδότηση από 49.027,05€ σε 48.228,66€.
1.16
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΞ-00611
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από
228.964,00€ σε 228.957,62€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 103.033,80€
σε 103.030,93€.
1.17
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

EUROTEL HOSPITALITY-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-00802
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
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επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους
Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από
149.130,00 € σε 105.884,78 € ,και η δημόσια χρηματοδότηση από 67.108,50€
σε 47.648,15 €.
1.18
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ENCODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞ-00580
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, με την προυπόθεση να προσκομισθεί τροποποιημένο σύμφωνο
συνεργασίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και ανάλογο αίτημα τροποποίησης των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 188.334,00 € σε 188.800,00
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 188.334,00 € σε 188.334,00 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 94.167,00 € σε 94.167,00
1.19
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

Δ. ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΞ-00057
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από
247.122,27 € σε 247.093,63 € ,και η δημόσια χρηματοδότηση από 111.205,02
€ σε 111.192,13 €.
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1.20
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΖΑΝΝΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΞ-00874
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 66.563,03€ σε 35.703,48€, ο
επιχορηγούμενος διαμορφώνεται από 42.847,81€ σε 35.581,64 € ,και η
δημόσια χρηματοδότηση από 19.281,51€ σε 16.011,74 €.
1.21
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΞ-01043
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης
Ο συνολικά εγκεκριμένος
και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από
40.018,94 € σε 32.860,00 €, και η δημόσια χρηματοδότηση από 20.009,47 € σε
16.430,00 €.

1.22
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

BODYTALK
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ
EΞ-00449

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

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
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επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 197.440,00 € σε 198.462,66
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 187.400,00 € σε 187.400,00 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 84.330,00 € σε 84.330,00 €.
1.23
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

Δ. ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
EΞ-00242
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 129.767,20 € σε 129.783,11
€, ο επιχορηγούμενος π/υ παραμένει σε 129.767,20 € και η δημόσια
χρηματοδότηση παραμένει σε 58.395,24 €.
1.24
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

FA CA D ORO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΟΛΟΓΙΩΝ
EΞ-00179
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 παρότι καταργούνται οι δύο εκθέσεις
γίνεται αύξηση των δαπανών προβολής της επιχείρησης στο εξωτερικό.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 68.475,00€ σε 74.963,68€,
ο επιχορηγούμενος π/υ παραμένει στις 68.475,00€ και η δημόσια
χρηματοδότηση παραμένει στις 30.813,75€.
1.25
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
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CREATIVE
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EΞ-00510

IMAGE

TECHNOLOGIES

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 151.000,00€ σε 151.484,00
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 151.000,00.€ παραμένει στα 151.000,00€ και η
δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα 67.950,00 €
1.26
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ADAPT IT ΑΝΤΑΠ ΙΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛ ΕΠΙΧ ΛΕΙΤ
ΚΑΙ ΥΠΟΔ ΤΗΛΕΠ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΕ
EΞ-00738
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 195.698,32 € σε
116.708,98€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 195.698,32€ σε 116.708,98€ και η
δημόσια χρηματοδότηση από 88.064,24 € σε 52.519,04 €.
1.27
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε
EΞ-00829
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
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Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 116.727,07 € σε 112.354,39
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 113.654,14 € σε 112.354,39 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 51.144,36 € σε 50.559,48 €.
1.28
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ν ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
EΞ-00590
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 32.230,00 € σε 32.855,70 €,
ο επιχορηγούμενος π/υ παραμένει σε
32.200,00 €
και η δημόσια
χρηματοδότηση παραμένει σε 14.490,00 €.
1.29
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

Β. ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
EΞ-01266
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 43.428,89€ σε 43.193,91€, ο
επιχορηγούμενος π/υ
από 43.428,89€ σε 43.193,91€ και η δημόσια
χρηματοδότηση από 19.543,00 στις 19.437,26 €.
1.30
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
EΞ-01097
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
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επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 79.657,02 € σε 79.338,71 €,
ο επιχορηγούμενος π/υ από 79.657,02 € σε 79.338,71 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 39.828,51 € σε 39.669,36 €.
1.31
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ

1984 PRODUCTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΞ-00665

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 57.250,00€ σε 48.500,00€, ο
επιχορηγούμενος π/υ παραμένει 48.500,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση
21.825,00€.
1.32
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
EΞ-01042
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 113.848,56 € σε 113.847,16
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 113.848,56 € σε 113.847,16 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 51.231,85 € σε 51.231,22 €.
1.33
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΑΛΦΑ ΦΡΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΕΞ-01118
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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, με την προυπόθεση να προσκομισθεί τροποποιημένο σύμφωνο
συνεργασίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και ανάλογο αίτημα τροποποίησης των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 141.052,66 € σε 141.036,81
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 141.052,66 € σε 141.036,81 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 70.526,33 € σε 70.518,41 €.
1.34.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΑΠ MENTEL ΑΒΕΕ
ΕΞ-00736
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 103.691,06 € σε 75.246,40
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 103.691,06 € σε 72.552,24 € και η δημόσια
χρηματοδότηση από 46.660,98 € σε 32.648,51 €.
1.35.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞ-00785
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
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Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 133.069,34 € σε 126.240,15
€, o επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 133.069,34 σε 123.733,58 € και η
αιτούμενη επιχορήγηση από 59.881,20€ σε 55.680,11 €.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 /7-2-2013
1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ
1.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΒΕΕ
ΕΞ-00398
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 79.257,84€ στα 78.871,30€,
ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται
από 79.257,84€ στα 78.871,30€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 35.666,03€
στα 35.492,09€.
1.2.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
EXOTHERMIA A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΞ-00051
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 84.286,15€ σε
79.024.97€, ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης
διαμορφώνεται από 78.770,30€ σε 74.136.44€ και η δημόσια χρηματοδότηση
από 35.446,64€ σε 33.361.40€
Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ
1.3.
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.
ΕΞ-01103
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε. δεδομένου ότι οι
αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ
παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση
των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
και
ο
εγκεκριμένος
προϋπολογισμός
διαμορφώνονται από 127.084,04€ σε 95.933,17€ και η δημόσια επιχορήγηση
διαμορφώνεται από 57.187,82€ σε 43.169,93€.
1.4.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΞ-00613
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 80.719,88€ στα 78.028,60€,
ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται
από 80.719,88€ στα 77.881,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 36.323,95€
στα 35.046,45€.
1.5.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΠΑΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞ-00993
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 248.000€ στα 241.429,13€,
ο Επιχορηγούμενος (Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται

Σελ 20 από 32

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΡΛ5

από 246.000€ στα 241.429,13€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 110.700€
στα 108.643,11€.
1.6.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.
ΕΞ-00531
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.
Κατά την πιστοποίηση του έργου να ελεγχθεί το εύλογο κόστος των
υλοποιούμενων δαπανών.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός και ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος)
προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 232.629,57€ σε
226.777,38€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 104.683,31 σε 102.049,82€.
1.7.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΗΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΕΞ-00783
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός και ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος)
προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 222.660,00€ σε
142.371,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 100.197,00€ σε 64.066,95€.
1.8.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε.
ΕΞ-00333
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
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στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός και ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος)
προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 84.485,25€ σε σε
72.697,76€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 38.018,36€. σε 32.713,99€.
1.9.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΞ-00004
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης υπό την προυπόθεση ότι ο νέος
μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί τελευταίο στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας σύμφωνα με την τεκμηρίωση του επενδυτή. Οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 59.603,00€ σε
40.938,80€ και ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης
διαμορφώνεται από 45.300,00€ σε 40.938,80€ και η δημόσια χρηματοδότηση
από 20.385,00€ σε 18.422,46€.
1.10.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞ-00262
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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών να ελεγχθεί το εύλογο του κόστούς τους.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 84.978,64€ στα 82.806,70€
ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 84.978,64€ στα
82.806,70€ και η Δημόσια Επιχορήγηση από 38.240,39€ στα 37.263,02 €.
1.11.
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ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
VATSINAS MATTRESS AEBE
ΕΞ-00499
Γίνεται δεκτό
ως εισήγηση ΕΦΔ
το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης VATSINAS MATTRESS AEBE ,
δεδομένου ότι
οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλουν 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.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης και η δημόσια δαπάνη
παραμένουν ίδιοι δηλαδή 116.140,98€ και
52.263,44€ αντίστοιχα ενώ ο
συνολικός προυπολογισμός αυξάνεται από 116.140,98€ σε 116.534,10€ . Ο
υπερβάλλον προϋπολογισμός θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.
1.12.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
CRETA MEL ΑΕΒΕ
ΕΞ-01216
Γίνεται δεκτό
ως εισήγηση ΕΦΔ
το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης CRETA MEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλουν στην
βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.
Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν
αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο προϋπολογισμός, καθώς και η δημόσια δαπάνη παραμένει η ίδια δηλαδή
246.595,00€ και 110.967,75 €.
1.13.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΞ-01396
Δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα διότι αλλοιώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και
ένταξης ως προς τον εξωστρεφή χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου με την
κατάργηση των δαπανών που αφορούν σε συμμετοχή στην έκθεση.
1.14.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
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ΕΞ-01333
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επιχέιρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλουν στην
βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.
Επιπλέον, δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια που απετέλεσαν
αντικείμενο της αξιολόγησης και υπό την προϋποθεση να προσκομισθεί νέο
σύμφωνητικό συνεργασίας με την ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ο τελικά επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 42.256,37€ στα 38.814,34€
και η δημόσια χρηματοδότηση από 21.128,19€ στα 19.407,17€.
1.15.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
ΕΞ-01176
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επιχέιρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση να προσκομισθεί νέο συμφωνητικό
συνεργασίας με την ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Ο τελικά επιχορηγούμενος π/υ παραμένει στα 151.258,00€ και η δημόσια
χρηματοδότηση στα 75.258,00€
1.16.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΕΞ-00604
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επιχέιρησης 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 σημαντική απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Κατά την πιστοποίηση των δαπανών να εξετασθεί το εύλογο του κόστους.
Ο τελικά επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 96.072,34€ στα 87.252,31€
και η δημόσια χρηματοδότηση από 43.232,55 στα 39.263,54€.
1.17.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
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ΚΩΖΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ
ΕΞ-00495
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επιχέιρησης 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 σημαντική απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικός π/υ διαμορφώνεται από 122.090,67€ σε 111.058,78€, ο
επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 115.4324,08€ στα 103.176,42€ και η
δημόσια χρηματοδότηση από 51.945,34€ στα 46.429,39€.
1.18.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΑΜΙΔΗΣ
ΑΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞ-01179
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 σημαντική απόκλιση από όρους και
κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 130.959,00€ σε
127.464,64 και η Δημόσια Επιχορήγηση από 58.931,55€ σε 57.359,09€.
1.19.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜΟΣ
ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΞ-01326
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.
Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός
ήταν 64.350,00€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ήταν 58.166,67€ και η
δημόσια δαπάνη 23.175,00€ και μετά την αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης
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ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 52.488,29€ ο
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός σε 52.488,29 και η και η δημόσια δαπάνη σε
23.619,73€.
1.20.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΝΕΦ - ΝΕΦ (NEF - NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-0100
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.
Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από 170.713,33 € σε 97.640,36
€, ο επιχορηγούμενος π/υ από 170.713,33 € σε 97.640,36€ και η δημόσια
χρηματοδότηση από 76.821,00 € σε 43.938,16€.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΣΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΞ-00465

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτή ως εισήγηση η απένταξη της επιχείρησης “ΣΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ” από το Πρόγραμμα της «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» καθώς δεν
ικανοποιείται ο ειδικός όρος της απόφασης ένταξης.
Συγκεκριμένα δεν προσκομίσθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το
απασχολούμενο προσωπικό στις επιχειρήσεις «LAP-FOL», «BEAGLE» &
«SPANIEL» και επομένως δεν τεκμαίρεται οτι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι: Ορισμός των ΜΜΕ (σύμφωνα με το
παράρτημας του Καν. (ΕΚ) 800/2008) του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος, προκειμένου να αποδειχθεί το μέγεθος της επιχείρησης.
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3.
2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ
3.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΣΑΙΜΠΕΡΣΤΡΗΜ - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΕ
ΕΞ-00326
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκανε δεκτό το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης
σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Οικ.:14121/2489/5-12-2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα :
Αποδοχή
πρακτικών
1/2-12-2011
&
2/24-2-2012
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
«Γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης που οδηγεί σε αύξηση της
δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικότερα πραγματοποιείται ορθή κατηγοριοποίηση
των δαπανών "μεταφράσεις" από την κατηγορία 4 στην οποία εγκρίθηκαν στην
κατηγορία 3, καθώς πρόκειται για δαπάνες που εξυπηρετούν τον
επανασχεδιασμό υφιστάμενου προϊόντος (λογισμικό) προς διάθεση σε νέες
αγορές. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί
κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο πληροφοριακό σύστημα».
Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στο πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Ο
τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 139.425,51€ με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 139.361,68€ και δημόσια επιχορήγηση
62.712,76€.
3.2.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΞ--00414
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκανε δεκτό το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης
σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Οικ.:14121/2489/5-12-2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα: «Αποδοχή πρακτικών 1/ 2-12-2011 & 2 / 24-2-2012 της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος
"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
–
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
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«Γίνεται δεκτή η μερική αποδοχή του αιτήματος θεραπείας της επιχείρησης, υπό
την προϋπόθεση ότι θα τεθεί ειδικός όρος. Πραγματοποιείται αύξηση της
δημόσιας δαπάνης της πρότασης. Ειδικότερα η Επιτροπή με γνώμονα την
πρόταση που αναφέρεται στην «Τεκμηρίωση δαπανών με τους στόχους του
προγράμματος» ότι θα πραγματοποιηθεί παραμετροποίηση πλατφόρμας και
εκπαιδευτικό υλικού ώστε να παρέχονται υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και ότι η εταιρεία θα παρέχει την τεχνογνωσία
και τις ολοκληρωμένες λύσεις και οι τοπικοί εταίροι θα προσφέρουν την είσοδο
στις νέες αγορές, θεωρεί ότι επιμέρους δαπάνες συνάδουν με τον επιλέξιμο ΚΑΔ
63.11.13 «Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής», υπό την
προϋπόθεση ότι θα τεθεί ειδικός όρος στην πρόταση για την μη άμεση παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τελικούς χρήστες από την επιχείρηση. Ειδικότερα οι
ακόλουθες δαπάνες που ορθά κατατάσσονται στις «Δαπάνες πληροφορικής/
τηλεπικοινωνιών» προτείνονται ως επιλέξιμες με εύλογο κόστος το μέσο όρο
των δύο αξιολογητών:
α) δαπάνη ‘’Πλατφόρμα Ασύγχρονης και Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως
Εκπαίδευσης σε 3 γλώσσες’' με ποσό 30.000,00€ και β) η δαπάνη ‘’Ανάπτυξη
ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών περιεχομένων –
15 μαθημάτων'' με ποσό
37.500,00€. Οι δαπάνες ''Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Μελέτες'' και
''Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
Υποστήριξη
και
παρακολούθηση
του
επιχειρηματικού σχεδίου '' κρίνονται ως εύλογες στο εγκεκριμένο ποσό. Ο
συνολικός εγκεκριμένος Π/Υ διαμορφώνεται σε 148.893,50€. Ο συνολικός
επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης θα διαμορφωθεί
από την κατάλληλη εφαρμογή του Π.Σ.Κ.Ε., προκειμένου να ελεγχθούν και να
τηρηθούν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του Οδηγού Εφαρμογής».
Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στο πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Ο
τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 148.893,50€ με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 90.787,00€ και δημόσια επιχορήγηση
40.854,15€
3.3.
ΜΑΝ. ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-01466

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ-

ΑΝΩΝΥΜΗ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκανε δεκτό το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης
σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Οικ.:14122/2490/5-12-2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα: «Αποδοχή πρακτικών 3 & 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης
του
Προγράμματος
"
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
–
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
«Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης ΜΑΝ.
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για
την επαναφορά ποσού 14.630,00 € στην δαπάνη α/α 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS
- PC - ΟΘΟΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και εν μέρει στη
δαπάνη α/α 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SW» (καθώς το συμβόλαιο συντήρησης 18 μηνών
βάσει οδηγού είναι μη επιλέξιμη δαπάνη) ποσό 37.000,00€.
Ο Τελικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη θα
επικαιροποιηθεί μετά την καταχώρηση των εν λόγω αλλαγών στο Π.Σ.Κ.Ε. με
την επιφύλαξη της τήρησης των ορίων μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων
δαπανών σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος».
Μετά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο πληροφοριακό σύστημα, ο
τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 225.000,00€ με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 211.757,20€ και δημόσια επιχορήγηση
105.878,60€.
3.4.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
COTTON HOUSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΞ-00882
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκανε μερικώς δεκτό το αίτημα θεραπείας της
επιχείρησης σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Οικ.:14121/2489/5-12-2012 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα: «Αποδοχή πρακτικών 1/ 2-12-2011 & 2 / 24-2-2012 της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος
"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
–
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Συγκεκριμένα:
«Η Επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή του αιτήματος θεραπείας της
επιχείρησης, που οδηγεί σε αύξηση της επιχορήγησης της πρότασης. Ειδικότερα
διαπιστώνεται ότι οι αιτούμενες δαπάνες με α/α 15 και 16 δεν περιλαμβάνουν
μη επιλέξιμο κόστος κατασκευής και ως εκ τούτου προτείνεται η μη περικοπή
τους κατά 50% και επαναπροσδιορίζονται στο ποσό των 10.200€ και 22.400€
αντιστοίχως. Δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τη δαπάνη με
α/α 17 για την οποία διαπιστώνεται ότι η περικοπή πραγματοποιείται εύλογα,
λόγω του μη διαχωρισμού του μη επιλέξιμου κόστους κατασκευής.».
Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στο πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Ο
τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 112.980,00€ με
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επιχορηγούμενο
50.841,00€.

4.

προϋπολογισμό

112.980,00€

και

δημόσια

επιχορήγηση

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΕ
ΕΞ-01396
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έκανε δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για
αποχώρηση από την συνεργασία. Συγκεκριμένα:
«Η Επιτροπή εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για
αποχώρηση από το συνεργατικό σχήμα , που οδηγεί σε μείωση
της
επιχορήγησης της πρότασης. Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι το ποσοστό
επιχορήγησης γίνεται από 50% σε 45% σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος. Το ποσοστό της χρηματοδότησης της Συνεργασίας παραμένει
στο 50% δεδομένου ότι παραμένουν σε αυτή περισσότεροι από 3 εταίροι.».
Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στο πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Ο
τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 175.740,89€ και η
δημόσια χρηματοδότηση στα 79.083,40€.

5. ΑΙΤΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΔΡΑΣ/ΤΟΠΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΤΗΣ

5.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ
BUILD-IT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΕΞ-01018
Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ. Ειδικά για την αλλαγή έδρας σε
διαφορετική Περιφέρεια, ο ΕΦΕΠΑΕ απέστειλε σχετικό ερώτημα και στην
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ από την οποία έλαβε την καταρχήν θετική γνώμη:
α) Tο αίτημα τροποποίησης αλλαγής έδρας/ τόπου εγκατάστασης της
επιχείρησης. Ο νέος τόπος υλοποίησης της επένδυσης και έδρα της επιχείρησης
είναι η εξής: Περιφέρεια Αττικής, Αθήνα, Μεσογείων 2.
β) Tο αίτημα τροποποίησης αλλαγής μετοχικής σύνθεσης της επιχείρησης
δεδομένου ότι από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πληρούνται τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η νέα μετοχική σύνθεση είναι η
εξής: 1. Seed Innovative Solutions Ltd 83,33% και 2. Ιωαννίδης Μενέλαος
16,67%
Οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν
επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο
της αξιολόγησης.
Ο συνολικός Π/Υ της επένδυσης ανέρχεται στα 225.250,00 ευρώ ο
επιχορηγούμενος Π/Υ της επένδυσης στα 225.250,00 ευρώ και η Δημόσια
Xρηματοδότηση στα 101.362,50 ευρώ.

6.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

6.1.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞ-01108
Γίνεται δεκτό το αίτημα Απένταξης της επιχείρησης καθώς η επιχείρηση δεν έχει
εκταμιεύσει χρηματικό ποσό έως σήμερα και επομένως δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος
6.2.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΜΠΕΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΞ-00159
Γίνεται δεκτό το αίτημα Απένταξης της επιχείρησης καθώς η επιχείρηση δεν έχει
εκταμιεύσει χρηματικό ποσό έως σήμερα και επομένως δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
6.3.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΞ-01101
Γίνεται δεκτό το αίτημα Απένταξης της επιχείρησης καθώς η επιχείρηση δεν έχει
εκταμιεύσει χρηματικό ποσό έως σήμερα και επομένως δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
6.4.
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΞ-01303

Σελ 31 από 32

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΦ-ΡΛ5

Γίνεται δεκτό το αίτημα Απένταξης της επιχείρησης καθώς η επιχείρηση δεν έχει
εκταμιεύσει χρηματικό ποσό έως σήμερα και επομένως δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ.
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά 6/6-2-2013 και 7/7-22013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων

Αθανάσιος Σκορδάς
Εσωτερική Διανομή
-

Γραφείο κ. Υφυπουργού

-

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

-

Γενική Δ/ντρια ΙΙ Γενικής Δ/νσης

-

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

-

Δ/νση ΜΜΕ

Κοινοποίηση
- ΕΦΕΠΑΕ
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