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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

                          Αθήνα,14/6/2013     
 
                          Αρ.Πρωτ.Οικ.:7702/1367  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών 8/11-4-2013 και 9/12-4-2013 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 Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012). 
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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» (ΦΕΚ267/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 (ΦΕΚ53/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 (ΦΕΚ540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

18.Το Π.Δ 93/97 (ΦΕΚ92/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 (ΦΕΚ77/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 €».  

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 
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«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, 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 δικαιούχων  

στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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29.Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

30.Το υπ. αριθμ. πρωτ. 6520/1062/21-5-2013 έγγραφο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

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

πρακτικά Νο 8/11-4-2013 και Νο 9/12-4-2013. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή των πρακτικών Νο 8/11-4-2013 και Νο 9/12-4-2013 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/11-4-2013 

 

1 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 

1.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΜΠΑΤΑΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. PIER DOOR  

ΕΞ-00889 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  ΜΠΑΤΑΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. PIER DOOR 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 187.687,08€ σε 174.146,94€ και 

η δημόσια χρηματοδότηση από 84.459,19€. σε 78.366,12€. 
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1.2  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ – Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.  

ΕΞ-00743 

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 

242.661,28€ σε 246.040,95€, ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός 

παραμένει ίδιος, ήτοι 242.661,28€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει ίδια, ήτοι 

109.197,58€. 

 

1.3  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε.”  

ΕΞ-00618 

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, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα προσκομιστούν, κατά την πιστοποίηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 

τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μικρής διάρκειας. 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 40.111,94€ σε 35.707,20€ και η 

δημόσια χρηματοδότηση από 18.050,37€ σε 16.068,24€. 

 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΑΦΟΙ ΣΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
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ΕΞ-00827 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ 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 διαμορφώνεται από 

63.092,80€ σε 60.233,45€, ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της 

επένδυσης διαμορφώνεται από 63.092,80€ σε 58.700,00€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 28.391,76€ σε 26.415,00€. 

 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

Σ. ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΕΞ-01104 

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, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα προσκομιστούν, κατά την πιστοποίηση, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της 

συμμετοχής στην Έκθεση στην Αλβανία (Τίρανα). Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση 

από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο Συνολικά Εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

47.480,00€ σε 44.247,74€, ο Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται από 47.480,00€ σε 43.246,23€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 

21.366,00€ σε 19.460,8€. 

 

1.6 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

ΕΞ-01355 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. δεδομένου ότι οι 

αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα 
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συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

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

αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (54.960,00€) και η δημόσια επιχορήγηση 

(24.732,00€) δε μεταβάλλονται. 

 

1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΕΞ-00918 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ 

παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 

οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης.    

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 213.675,00€ σε 203.841,72€ και 

η δημόσια επιχορήγηση από  106.837,50€ σε 101.920,86€.  

 

1.8 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Μ. ΚΑΙ Φ. ΚΡΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΞ-00471 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Μ. ΚΑΙ Φ. ΚΡΑΝΙΑ 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 

240.529,80€ σε 167.065,57€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 108.238,41€ σε 

75.179,51€. 
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1.9. ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΞ-00471 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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 82.366,20€ σε 32.398,12€, ο 

Επιχορηγούμενος(Επιλέξιμος) προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 80.800,33€ σε 

32.398,12€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 36.360,15€ σε 14.579,15. 

 

1.10 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ 

ΕΞ-01168 

Μετά από σχετικό αίτημα της δικαιούχου εταιρείας, στη συνεδρίαση παρέστη ο κος 

Άγγελος Καλός, δυνάμει της από 9-4-2013 εξουσιοδοτικής υπεύθυνης δήλωσης του 

Νικολάου Κωστάκη, νομίμου εκπροσώπου της επενδύτριας εταιρείας «ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ», προκειμένου να δοθούν ενώπιον της Επιτροπής οι 

απαραίτητες διευκρινίσεις για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου (κωδ. ΕΞ-

01168).  

Αναβάλλεται προκειμένου να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη 

διαδικασία μεταβίβασης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Δ.Ε. 1007093. 

 

 

 

 

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 

2.1 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΞ-00137  

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Το έργο απεντάσσεται. 
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2.2 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Κ. ΣΤΕΚΑΣ Ο.Ε. 

ΕΞ-01430 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης Γ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Κ. ΣΤΕΚΑΣ ΟΕ.  Το έργο απεντάσσεται. 

 

2.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

ΕΞ-01420 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα απένταξης της επιχείρησης με την 

προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί μετάπτωση σε χαμηλότερο συντελεστή 

χρηματοδότησης-δηλαδή από 50% σε 45%- της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

«ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με κωδ. ΕΞ-01402 καθώς και να προσκομισθεί βεβαίωση 

του νομίμου εκπροσώπου της ως άνω που θα δηλώνει ότι γνωρίζει τις συνέπειες της 

κατάργησης της συνεργασίας και συναινεί σε αυτό. 

 

2.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΞ-01151 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ  το αίτημα απένταξης της επιχείρησης με την 

προϋπόθεση της αλλαγής ποσοστού χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ΕΞ-00960 - 

ΕΚΟΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  και ΕΞ-00580 -ENCODE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από 50% λόγω συνεργασίας σε 45% μετά 

την προσκόμιση των σχετικών επιστολών των 2 εταιρειών ότι αποδέχονται τις 

συνέπειες της κατάργησης της συνεργασίας όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 9 του Οδηγού 

του Προγράμματος, καθώς πλέον εμπίπτουν στην κατηγορία επιχειρήσεων Α χωρίς 

συνεργασία. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9/12-4-2013 

 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ 

1.1  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΞ- 00792 

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 θα εξεταστεί το εύλογο του κόστους των δαπανών. 

Ο συνολικός Π/Υ διαμορφώνεται από 232.909,95€ σε 234.605,01€. Ο 

επιχορηγούμενος παραμένει σε 232.909,95€ και η  δημόσια δαπάνη σε 104.809,48€ 

 

1.2  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER 

MARKETΑΕ 

ΕΞ-00534 

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 να εξεταστεί το εύλογο του κόστους των δαπανών. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται σε 

82.929,82€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει σε 80.000,00€ και η 

δημόσια χρηματοδότηση παραμένει σε 36.000,00 €. 
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1.3 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΣΥΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΞ-01308 

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 από 175.800€ και επιχορηγούμενος Π/Υ 106.000€ με 

δημόσια δαπάνη 47.700,00€ διαμορφώνεται σε συνολικό και επιχορηγούμενο 

106.000,00€ και δημόσια δαπάνη 47.700,00€ 

 

1.4 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΞ-00714 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των 

διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 

επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης 

διαμορφώνεται από 157.595,31 € σε 156.855,74 €, και η δημόσια χρηματοδότηση από 

78.797,66 €. σε 78.427,87 €. 

 

1.5 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΕΞ-00795 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 
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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 να ελεγχθεί το εύλογο του κόστους των δαπανών. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από  239.254,78 € σε 239.253,00 €, ο 

επιχορηγούμενος π/υ παραμένει στα 238.363,40 € και η δημόσια χρηματοδότηση 

παραμένει στα  107.263,53 €. 

 

1.6  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. 

ΕΞ-01152 

Η εξέταση του αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ αναβάλλεται προκειμένου να 

προσκομισθούν περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ελεγχθεί 

η επιλεξιμότητα της επένδυσης σχετικά με τις δαπάνες σχεδιασμού/ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και τη σύνδεσή τους με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. 

 

1.7 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΕΒΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε. 

ΕΞ-00698 

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 170.538,00€ σε 156.447,23€, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 170.538,00 € σε 156.447,23€ και η δημόσια χρηματοδότηση 

από 68.215,20€ σε 62.578,89€.  

 

1.8  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 
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JOIN CLOTHES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞ-00953 

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 55.275,47€ σε 55.174,36€, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 55.275,47€ σε 55.174,36€ και η δημόσια χρηματοδότηση 

από 24.873,96 € σε 24.828,46€. 

 

1.9 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 

ΕΞ-00597 

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 96.890,91 € σε 59.516,47 €, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 96.890,91 € σε 41.965,38 € και η δημόσια χρηματοδότηση 

από 43.600,91 € σε 18.884,42€. 

 

1.10  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

MΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00289 

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 
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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 237.277,35€ σε 231.330,95€, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 237.277,35€ σε 231.330,95 € και η δημόσια χρηματοδότηση 

από 106.774,81€  σε 104.098,93€. 

 

1.11.  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΕΞ-01225 

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 να προσκομισθεί νέο σύμφωνο συνεργασίας 

τροποποιημένο ως προς το κόστος της κοινής ενέργειας. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από  214.266,00 € σε 214.189,00 €, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 214.266,00 € σε 214.189,00 €, και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 107.133,00 € σε 107.094,50 €. 

 

1.12 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

FRESH FORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΞ-01319 

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  227.354,00 € σε 225.435,47 €, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 227.354,00€ σε 225.435,47€, και η δημόσια χρηματοδότηση 

από 102.309,30€ σε 101.445,96€. 

 

1.13 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΕΒΕΛ - Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞ-00940 

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 επαλήθευση να ελεγχθεί το εύλογο του κόστους. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος π/υ διαμορφώνεται από  211.641,00€ σε 193.507,91€, ο 

επιχορηγούμενος π/υ από 211.641,00 € σε 193.507,91€, και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 95.238,45 € σε 87.078,56€.  

 

 

1.14 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ε. Γ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΞ-00503 

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 επιτόπια επαλήθευση να προσκομισθούν όλα τα πιστοποιητικά από τους 

διαπιστευμένους φορείς. 

Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος Π/Υ διαμορφώνεται από 249.884,20€ 

σε 248.078,94€ και η δημόσια δαπάνη από 112.447,89€ σε 111.635,52€. 
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1.15  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΕΞ-00522 

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 237.679,00€ σε 

147.738,08€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 106.955,55€ σε 66.482,14€. 

 

1.16 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε  

ΕΞ-00636 

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 173.897,00€ σε 71.683,54€, ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 133.995,00€ σε 71.139,23€ και η δημόσια 

χρηματοδότηση από 60.297,75€ σε 32.012,65€.  

 

1.17  

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΝΙΚΗ ΒΕΡΓΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΕΞ-00648 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης υπό τον όρο να προσκομισθεί νέο τροποποιημένο 

σύμφωνο συνεργασίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και αίτημα τροποποίησης της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης ΕΞ-00645 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ως προς τις Κοινές 

Ενέργειες, 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 97.554,00€ σε 

84.979,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση από 48.777,00€ σε 42.489,50€. 

 

1.18 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM A.E. 

ΕΞ-00941 

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 

223.686,00€ σε 215.765,74 €, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει σε 

213.986,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει σε 96.293,70€. 

 

1.19 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

GRANTEX Α.Ε. 

ΕΞ-00475 

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

Αντικειμένου της επιχείρησης  δεδομένου ότι οι αλλαγές διατηρούν τον ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην βελτίωση των 

διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν 

επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της 

αξιολόγησης.    

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από 

136.780,94€ σε 166.022,45€, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει σε 

136.780,94€ και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει σε 61.551,42€. 
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2. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Α.Ε. 

ΕΞ-00876 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και διορθώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 

4546/658/05-04-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (στις σελίδες 9 και 10) με διαγραφή της φράσης 

«…, με την προϋπόθεση να προσκομισθεί τροποποιημένο σύμφωνο συνεργασίας 

κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και ανάλογο αίτημα τροποποίησης των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων.».  

 

3. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 

ΕΞ-01165 

Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης του τεχνικού 

παραρτήματος της επένδυσης της επιχείρησης και ειδικότερα αφαιρείται ο ΚΑΔ 

επένδυσης [27.90.1] - Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του, που 

είχε δηλωθεί εκ παραδρομής από τον επενδυτή κατά την υποβολή της πρότασης και 

παραμένει ο ΚΑΔ  [62.01.11.01] - Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, 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.    

 

4. 

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ 

PROJECT ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΞ-01144 

Αναβάλλεται προκειμένου να προσκομιστούν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με τη 

διερεύνηση του ρόλου της Τράπεζας Πειραιώς ως θεσμικού επενδυτή, καθώς και για τη 

συμμετοχή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της δικαιούχου εταιρείας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι «Ορισμός ΜΜΕ» του Οδηγού του Προγράμματος.  
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Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 

 

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

9/12-4-2013 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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