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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

                 Αθήνα, 9/9/2013    
 
                Αρ. πρωτ. οικ.: 10796/1983   

 

 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού 10/12-7-2013 της Επιτροπής  Παρακολούθησης 

του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

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. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) –Ίδρυση 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»(ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013). 
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4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013). 

5. Την με Α.Π. 27858/ΔΙΟΕ /546/26-06-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 1653/Β/    

04-07-2013). 

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

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

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

Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

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

9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

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

2007GR16UPO001). 

10.Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 

13. 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). 

14. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/    

27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-



  Σελ 3 από 18 

2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 

1965/Β/       24-9-2008). 

16. 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). 

17. Την  υπ’ αριθμ. 4226/1019Δ/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για 

την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 

του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

18. 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) 

19. Το Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων 

του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και 

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

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 
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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 €».  

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 2007-2013», 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, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και 

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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απόρριψης  έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.» 

28.Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχων  

στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

29.Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

30.Το υπ. αριθμ. πρωτ. 10138/1877/9.8.2013 έγγραφο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

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

πρακτικό Νο 10/12-7-2013. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή του πρακτικού Νο 10/12-7-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα εισηγητικά 

σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, ως ακολούθως: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 10/12-7-2013 

 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 

 

1.1.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ  

ΕΞ- 00794 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 112.131,35 

€ σε 108.374,74€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 50.459,11€. σε 48.768,63 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

1.2.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

MARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΞΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

ΕΞ-00622 

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 242.033,80€ σε 

243.711,11€ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 242.033,80€ και η 

δημόσια δαπάνη παραμένει στα 121.016,90€ 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.3.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

THALPOS ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00954 

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 134.545,00 € σε 111.479,21 €, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 128.630,00€ σε 111.479,21 € και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 57.883,50 € σε 50.165,64 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 
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1.4.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00823 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 

βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

86.816,30€ σε 80.639,64€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 

70.152,17€ σε 59.857,73€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 31.568,47€ σε 

26.935,98€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.5.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.Ε 

ΕΞ-00285 

Το αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ αποσύρθηκε από την εταιρεία με την επιστολή του 

νομίμου εκπροσώπου με αρ. πρωτ. 1486/10-07-2013 για λόγους βελτίωσης και 

επαναδιατύπωσης και για το λόγο αυτό δεν εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής παρακολούθησης στις 12-07-2013. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.6.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. 

ΕΞ-01152 

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

αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

192.376,00€ σε 193.810,60€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει σε 

192.376,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει σε 96.188,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.7.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΗΥPE ANΩNYMH BIOTEXNIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΕΞ-00887 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 

βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

65.340,00€ σε 60.467,00 €, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται 

από 65.340,00€ σε 60.024,00 € και η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται από 

29.403,00€ σε 27.010,80 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.8.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΛΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΞ-01436 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 

βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης. 
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Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος π/υ διαμορφώνεται από 77.522,06 € 

σε 44.472,00 €, και η δημόσια χρηματοδότηση από 38.761,03 € σε 22.236,00 €. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

1.9.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00209 

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 διαμορφώνονται από   

190.173,18€ σε 117,958,73€, και η δημόσια χρηματοδότηση από 85.577,93€ σε 

53.081,43€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.10.  

ΕΦΔ ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ 

DROP Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΕΞ-00383 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  DROP Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ 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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

49.944,00€ σε 32.106,91€, ο Επιχορηγούμενος (Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της 

επένδυσης διαμορφώνεται από 49.340,00€ σε 32.106,91€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 22.203,00€ σε 14.448,11€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 
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1.11.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00998 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 98.739,10€ σε 97.818,79€, ο 

επιχορηγούμενος από 98.739,10€ σε 96.696,56€ και η δημόσια επιχορήγηση από  

44.432,60€ σε 43.513,45€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.12.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.       

ΕΞ-00385 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

247.537,00€ σε 243.058,60€, ο επιχορηγούμενος (επιλέξιμος) προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται από 247.351,00€ σε 235.985,20€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 

111.307,95€ σε 106.193,34€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.13.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
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ΕΞ-01075 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 

βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται σε 

244.148,44€, ο επιχορηγούμενος (επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης 

παραμένει στις 243.980,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στις 

121.990,00€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.14.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

COMPUTER LIFE – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ 

ΕΞ-00983 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης COMPUTER LIFE – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – Α.Β.Ε.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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

146.526,09€ σε 145.511,38€, ο επιχορηγούμενος (επιλέξιμος) προϋπολογισμός της 

επένδυσης διαμορφώνεται από 145.728,70€ σε 145.390,28€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 72.864,35€ σε 72.695,14€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.15.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

Κ. ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΚ. ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ ΟΕ 

ΕΞ-00226 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  Κ. ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΚ. ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ 

Ο.Ε. δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 

επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από 

όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένει στις 

69.055,15€, ο επιχορηγούμενος (επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης 

παραμένει στις 67.814,05€ και η δημόσια χρηματοδότηση στις 30.516,32€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.16.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε 

ΕΞ-00663 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑ 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.    

Κατά την πιστοποίηση του έργου να ελεγχθούν οι δαπάνες για το εύλογο του 

κόστους, καθώς και ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός αφορά τελικό στάδιο 

παραγόμενου προϊόντος/ παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

157.971,11 σε 169.815,84, ο επιχορηγούμενος (επιλέξιμος) προϋπολογισμός της 

επένδυσης παραμένει 143.957,33€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει 

64.780,80€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.17.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΞ-00484 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της επιχείρησης ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.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 συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης και ο επιχορηγούμενος 

(επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνονται από 235.150,45€ σε 

220.046,31€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 105.817,70€ σε 99.020,84€. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.18.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΞ-01215 

Γίνεται δεκτό   ως εισήγηση ΕΦΔ  το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της επιχείρησης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της 

επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη 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 ολοκλήρωση της επένδυσης να ελεγχθεί το εύλογο του κόστους των 

δαπανών  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημοσία δαπάνη παραμένουν ίδιοι, 

δηλαδή 193.710,00 και 96.855,00 ευρώ  αντίστοιχα ενώ ο συνολικός 

προϋπολογισμός μειώνεται από 201.349,00 ευρώ σε 193.710,00 ευρώ. 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.19.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΒΕΕ 
ΕΞ-01205 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

Πρόκειται για την εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΒΕΕ με δραστηριότητα 

παραγωγή παξιμαδιών και  μπισκότων. Έχει υποβάλει πρόταση σε συνεργασία με τη 
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εταιρεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, που 

δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, με κωδικό συνεργασίας 00221. 

Τροποποιείται ανάλογα το συμφωνητικό συνεργασίας.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 244.750,50€  σε 

133.170,60€  και η δημόσια χρηματοδότηση από 122.375,25€  σε 66.585,30€ 

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ 

 

1.20.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε 

ΕΞ-00448 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, με τον όρο ότι κατά την πιστοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου θα ελεγχθεί και θα διαπιστωθεί ο εξοπλισμός τελικού σχεδίου, καθώς 

και το εύλογο του κόστους των δαπανών κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη παραμένει ίδια  

(ΠΥ.215.114,50€ - ΔΔ. 96.801,53 €) ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται στα 222.037,40€ , ο υπερβάλλων προϋπολογισμός θα καλυφθεί με 

ίδια κεφάλαια.  

Επισυνάπτεται το πρακτικό μέσω ΠΣΚΕ. 

 

 

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΣΚΕ (εξωσυστημικά) 

 

2.1.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ  

ΕΞ-00352 

 

Η Επιτροπή δεν εξέτασε το θέμα, λόγω έλλειψης εισήγησης από τον Ε.Φ.Δ.. 

 
 

2.2.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PROJECT ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΞ-01144 
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Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Ι «Ορισμός ΜΜΕ» του Οδηγού του Προγράμματος, για την αλλαγή του 

μεγέθους από ΜΕΓΑΛΗ (που έχει εγκριθεί στο πρόγραμμα της Εξωστρέφειας) σε 

ΜΕΣΑΙΑ (ΜΜΕ), καθώς από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν ήταν δυνατή η 

εξακρίβωση του ρόλου της τράπεζας Πειραιώς ως θεσμικού επενδυτή, στην 

δικαιούχο εταιρεία POL.  

 

2.3.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞ-00414 

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης. Η δαπάνη «Πλατφόρμα Ασύγχρονης και 

Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε τρεις (3) γλώσσες», όπως προκύπτει από 

τα προσκομισθέντα στοιχεία, ορθά έχει καταταχθεί και συνεπώς παραμένει ως έχει 

στην κατηγορία δαπάνης 2 –Δαπάνες Πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης παραμένει σε 

148.893,50€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός σε 90.787,00€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση στις 40.854,15€. 

 

2.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 
 

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ 

ΕΞ-01168 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του 

προγράμματος σχετικά με την επιλεξιμότητα και εξόφληση των δαπανών. Η δαπάνη 

της αξιοποίησης βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας δεν γίνεται δεκτή, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα επίσημα προσκομισθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι η 

μεταβίβαση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας πραγματοποιήθηκε καθ’ ολοκληρίαν στις 

23/01/2012 από τον αρχικό κάτοχο της πατέντας στη δικαιούχο εταιρεία και ως εκ 

τούτου δεν ήταν δυνατή η τιμολόγηση της δαπάνης από άλλο προμηθευτή (προς τον 

δικαιούχο) σε μεταγενέστερο της μεταβίβασης χρόνο.  
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5. ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ 

5.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ Ο.Ε. 

ΕΞ-01242 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης με Α.Π. 1171/15-5-2013 της 

επιχείρησης ΑΦΟΙ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ Ο.Ε. 

Το έργο απεντάσσεται. 

 

5.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. 

ΕΞ-01425 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης με Α.Π. 1796/25-6-2013 της 

επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. Το έργο απεντάσσεται. 

 

5.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΕΛΑΝΕΤ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΕΞ-00712 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης με Α.Π. 1198/20-5-2013 

της επιχείρησης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Το έργο απεντάσσεται. 

 

5.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΕΞ-00055 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το από 19/04/2013 αίτημα παραίτησης της 

επιχείρησης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ από το πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται. 

 

5.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΤΕΜΝΟΝ ΕΠΕ 

ΕΞ-00774 
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Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το από 27/05/2013 αίτημα παραίτησης της 

επιχείρησης ΤΕΜΝΟΝ ΕΠΕ από το πρόγραμμα. Το έργο απεντάσσεται. 

 

5.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

TΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ Δ.&Ζ. Ο.Β.Ε.Ε 

ΕΞ-01331 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ η απένταξη της επιχείρησης TΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ 

Δ.&Ζ. Ο.Β.Ε.Ε  από το πρόγραμμα, λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης De 

Minimis, καθώς και η έντοκη επιστροφή της προκαταβολής της επιχορήγησης που 

έλαβε, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης), όπως ισχύει. 

 

5.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΒΑΡΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΕΞ-01234 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ η απένταξη της επιχείρησης ΒΑΡΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

από το πρόγραμμα, λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης De Minimis, καθώς και η 

έντοκη επιστροφή της προκαταβολής της επιχορήγησης που έλαβε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης), όπως ισχύει. 

 

 

5.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΔΙΑ 

BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΞ-01255 

 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το από 03/04/2013 αίτημα παραίτησης της 

επιχείρησης BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ από το πρόγραμμα. 

Το έργο απεντάσσεται. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 8/11-4-2013 και Νο 

9/12-4-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – 
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Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και 

χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  

& Ανταγωνιστικότητας 

 

  

 

 

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 

 

 


