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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013» 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τα  Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 

135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του  άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) 

"Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 

147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή 

προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-

9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».  

3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 

54/2015 (ΦΕΚ 83/Α/18-7-2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» και ισχύει. 

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

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας περί διορισμού του κ. Ευστρατίου Ζαφείρη στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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6. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 15597/07-04-2015 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους 

Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 689/Β/22-04-2015).  

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

άλλες διατάξεις». 

8. 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). 

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

ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

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

ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

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

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

12. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

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

13. 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.  

14. 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. 

15.  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). 

16.  Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/    27-03-2008 

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

17.  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 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/24-9-2008). 

18.  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 
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1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 

49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

19.  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). 

20.  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) 

21.  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). 

22.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2462/706/0020/03-05-2011 Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των 

ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, στη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 912/Β/2011). 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.5987/466/24-05-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β/2011) του Αν. Υπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος 

“Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις Οικ.8803/741/9-7-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011) 

και υπ’ αριθ. πρωτ. 14703/3694/17-10-2011 (ΦΕΚ 2580/Β/2011) αποφάσεις και ισχύει. 

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.6689/943/15-6-2012 (ΦΕΚ 2019/Β/20-06-2012) Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση του 

Οδηγού του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 

2007-2013». 

25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 11895/2120/17-10-2012 (ΦΕΚ 503/ΥΟΔΔ/29-10-2012) Απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με 

θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

Οικ. 6688/1101/23-5-2013 (ΦΕΚ 236/ΥΟΔΔ/24-5-2013) απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 3962/564/27-3-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Αποδοχή του Πρακτικού Νο 

1/25-01-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013».  

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6274/73/20-01-2015 (ΦΕΚ 193/Β/23-01-2015) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης 

έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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28.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 70546/574/30-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων 

του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 

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

(ΑΔΑ: Ψ78Μ465ΦΘΗ-2Ψ2). 

29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 81598/676/17-8-2015 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 

2007-2013, με το οποίο διαβιβάζονται τα Πρακτικά Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 

της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας. 

30. Τα εισηγητικά σημειώματα του ΕΦΕΠΑΕ και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα και στοιχεία. 

31. To από 21-08-2015 ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο του 

κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Την αποδοχή των Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

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

Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 31 της 22-06-2015 

 

ΘΕΜΑ 1
ον

 : Οριζόντια θέματα 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα υποβάλει τις παρασχεθείσες διευκρινήσεις προς την αρμόδια Δ/νση της ΓΓΒ 

(Δ/νση Στήριξης ΜμΕ) για την λήψη υπηρεσιακής γνώμης.  

 

ΘΕΜΑ 2
ον

 : Εξέταση αιτημάτων ΦΟΑ και άλλων αιτημάτων των δικαιούχων   

 

Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 

 

1. ΝΕΚ – 00036  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις «Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις 

ιατρικές επιστήμες». Υπέβαλε αίτημα αλλαγής της έδρας/τόπου εγκατάστασης – υλοποίησης της 

επένδυσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ζητεί την αλλαγή της έδρας / τόπου εγκατάστασης – 

υλοποίησης της επένδυσης από την Πλατεία Θειακάκη 2,  στο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό 
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Πεδιάδος 16 επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης.  Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν 

επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν 

αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της 

επένδυσης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα και με την θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ,  αποδέχεται 

το αίτημα της επιχείρησης για την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης – υλοποίησης της 

επένδυσης από την  Πλατεία Θειακάκη 2, Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Πεδιάδος 16 - Ηράκλειο 

Κρήτης. 

 

Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ  ΕΛΑΝΕΤ 

 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 

1. ΝΕΚ – 01002   ΓΕΩΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 

διατροφής και διαιτητικών τροφών, και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η προσθήκη των κτιριακών δαπανών, η 

τροποποίηση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τροποποίηση των δαπανών προβολής 

και προώθησης καθώς και η προσθήκη μηχανογραφικού εξοπλισμού χωρίς μείωση του συνολικού 

εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 

αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο 

αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, 

όπως επισημαίνεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με τις επισημάνσεις που αποτυπώνονται 

και αναλύονται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του 

ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικά επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει 

στα 188.159,00€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 112.895,40 €. 

 

2. ΝΕΚ – 01998: ΚΙΑΚΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Π. Ο.Ε.  

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της Προετοιμασίας ψηφιακών δεδομένων συναφών 

με την εκτύπωση και τις εκτυπωτικές υπηρεσίες και υπέβαλλε στις 9/10/2014 στην ΕΛΑΝΕΤ, τον 

αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, αίτημα τελικής επαλήθευσης (χωρίς στόχους), η οποία 

διενεργήθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ στις 21/11/2014.  

Λαμβάνοντας υπόψη και την θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ,  η Επιτροπή εισηγείται θετικά για 

την παραλαβή του έργου καθώς : 

1) Οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο αποτελούν ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τον ολοκληρωμένο, λειτουργικό και καινοτομικό 

χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου,  

2) Τα αιτήματα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, αποτελούν αυτούσια 

αιτήματα και εξετάζονται αυτοτελώς.  
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3)  Οι μικρές αποκλίσεις / τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επένδυσης, με τις όποιες επισημάνσεις αποτυπώνονται και αναλύονται στους σχετικούς 

Πίνακες εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικά πιστοποιημένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά 

την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του 

προγράμματος  ανέρχεται σε 30.015,29 € και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 

18.009,17 €. 

 

3.  ΝΕΚ – 00271  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και 

ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού και στις 13.02.2015 υπέβαλλε στον αρμόδιο εταίρο του 

ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ αίτηση τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης έργου (χωρίς στόχους).    

Το αίτημα της επιχείρησης εισάγεται για συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν 

αιτήματος του ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ) που αφορά την παροχή διευκρίνισης σχετικά με την 

διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) κατά την ολοκλήρωση του έργου.  

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, η 

Επιτροπή εισηγείται ότι σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος η επιχείρηση επί του παρόντος 

δεν ικανοποιεί του στόχους του προγράμματος και συγκεκριμένα το γενικό στόχο διατήρησης του 

προσωπικού σε ΕΜΕ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος θα καταβληθεί στην επιχείρηση η 

δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) με παρακράτηση ποσοστού 10% της δημόσιας 

χρηματοδότησης. Η επιχείρηση θα ελεγχθεί ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου για την 

επίτευξη του στόχου της απασχόλησης. Σε περίπτωση ικανοποίησης του σχετικού στόχου ή/και 

των άλλων στόχων που αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος θα καταβληθεί το 

παρακρατηθέν ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης). 

 

 

Γ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

1) ΝΕΚ-00225 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία) και υπέβαλε (αρχικά 

εξωσυστημικά) αίτημα τελικής επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών  (ολοκλήρωση) και ελέγχου 

στόχων στις  27/11/2014, το οποίο επανυποβλήθηκε στις 9/3/2015 & 8/4/2015 λόγω διορθώσεων 

στο περιεχόμενο της αίτησης. Το αίτημα της επιχείρησης εισάγεται για συζήτηση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης, κατόπιν αιτήματος του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ) που αφορά την παροχή διευκρίνισης 

σχετικά με τον έλεγχο των στόχων του ολοκληρωμένου έργου και συγκεκριμένα στην 

ικανοποίηση του στόχου / όρου το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου να αντιστοιχεί κατ’ 

ελάχιστον στο 50% του συνολικού κύκλου των εργασιών της επιχείρησης.  

Η καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πιλοτική 

εφαρμογή και την εμπορική διάθεση λογισμικού ως υπηρεσίας για τη διαχείριση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων / καλλιεργειών (Farm Management) με την επωνυμία ιfarma.  
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Κατά την επιτόπια επαλήθευση ολοκλήρωσης της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στις 

1.04.2015 από τον ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστώθηκε ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας του 

επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος καθώς με βάση τα στοιχεία που 

προσκομίστηκαν με την αίτηση τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης στον ΕΦΕΠΑΕ. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι το καινοτομικό προϊόν λειτουργεί πλήρως,  η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε 

συνεργασίες με φορείς για την προώθηση του προϊόντος καθώς και σε πωλήσεις σε παραγωγούς 

και σε σημαντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες προβολής της και προώθησης των προϊόντων της, 

με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της να προέρχεται είτε  άμεσα από το 

καινοτομικό προϊόν είτε από άμεσα εξαρτώμενες και σχετιζόμενες με αυτό παρεμφερείς 

δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες.     

Ως προς τον έλεγχο των στόχων του έργου και με βάση τον επιτόπιο έλεγχο και τα 

προσκομισθέντα παραστατικά, η εταιρεία ελέγχεται θετικά ως προς :  

 τους στόχους τόσο της αύξησης όσο και διατήρησης της απασχόλησης (2011: 3 άτομα οι 

μέτοχοι), 2014: 3 μέτοχοι + 1  εργαζόμενος (ΕΜΕ :4,30 μαζί με τους μετόχους)  

 της ύπαρξης νέων προϊόντων  

 της παρουσίας σε νέες αγορές 

 της αύξησης του κύκλου εργασιών (2011 :0,00€, 2014 : 99.526,18€). 

H Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και την 

θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, αποδέχεται ότι οι παρελκόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και συνέχεια των βασικών καινοτόμων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης (όπου έγιναν και διαπιστώθηκαν οι απαιτούμενες καινοτομίες) και εισηγείται την 

αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για το σύνολο του τζίρου των καινοτομικών προϊόντων 

και του τζίρου των παρελκόμενων συναφών υπηρεσιών της καινοτομίας το οποίο υπερβαίνει το 

απαιτούμενο όριο του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά την ολοκλήρωση του έργου και 

κατά συνέπεια ικανοποιείται ο σχετικός όρος του προγράμματος. 

Επίσης θεωρεί ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος (αύξηση απασχόλησης, παραγωγή νέων προϊόντων, 

παρουσία στις διεθνείς αγορές, αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το έτος  υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου) και εισηγείται την ολοκλήρωση του έργου και την εκταμίευση της 

εναπομένουσας επιχορήγησης.   

Ο τελικός προϋπολογισμός κατά την ολοκλήρωση διαμορφώνεται στα 129.270,96 € και η δημόσια 

χρηματοδότηση (επιχορήγηση) στα 77.562,58€. 

 

2) ΝΕΚ-00715 ΕNTRANET ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  EΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και στις 

23/4/2015 υπέβαλε στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ) αίτημα ολοκλήρωσης και τελικής 

επαλήθευσης (χωρίς στόχους), το οποίο διενεργήθηκε στις 11-5-2015.   

Λαμβάνοντας υπόψη την θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ,  η Επιτροπή εισηγείται θετικά για την 

παραλαβή του έργου καθώς : 

1) Οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο αποτελούν ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τον ολοκληρωμένο, λειτουργικό και καινοτομικό 

χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου,  

2) Τα αιτήματα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, αποτελούν 

αυτούσια αιτήματα και εξετάζονται αυτοτελώς.  
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3)  Οι μικρές αποκλίσεις / τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επένδυσης, με τις όποιες επισημάνσεις αποτυπώνονται και αναλύονται στους σχετικούς 

Πίνακες εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικός πιστοποιημένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά 

την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του 

προγράμματος  ανέρχεται σε 165.460,82 € και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα  

99.276,49 €. 

 

3) ΝΕΚ-01478 ΛΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-

up) ή φροντίδας του δέρματος π.δ.κ.α. και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου στο οποίο περιλαμβάνεται κυρίως η αντικατάσταση των κτηριακών 

δαπανών και του εξοπλισμού, καθώς και δαπανών πληροφορικής και λογισμικού χωρίς αντίστοιχη 

μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 

αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο 

αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, 

όπως ορθά επισημαίνεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με τις επισημάνσεις που αποτυπώνονται 

και αναλύονται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του 

ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο τελικός χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος  διατηρείται 

στα 266.188,68€ και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) στα 159.713,21 €. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 32 της 23-06-2015 

 

Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ) 

 

1) NEK-01300 ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου και 

υπέβαλε αίτημα οικειοθελούς απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος  συνοδευόμενο με 

υπεύθυνη δήλωση θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, εισηγείται να γίνει 

δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει 

δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 

 

2) ΝΕΚ-00890 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα της παραγωγής βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) 

και υπέβαλε δεύτερο (2ο) αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) 

στο οποίο περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου καθώς και 

αντίστοιχες αλλαγές προμηθευτών, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού. 

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 

αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο 

αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, 

όπως επισημαίνεται και στη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 

1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και τα πρακτικά της Επιτροπής. 

Τίθεται επίσης ειδικός όρος ότι κατά την αυτοψία του τελικού ελέγχου να ελεγχθεί ο καινοτόμος 

και ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, 

καθώς και η πληρότητα της γραμμής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ξήρανσης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει 

στα 129.410,54€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) παραμένει στα 77.646,32 €. 

 

3) ΝΕΚ-01378 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, 

συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών/άλλων δοχείων και υπέβαλε ένσταση επί της τελικής 

πιστοποίησης του έργου, η οποία έγινε με βάση ειδική περιοριστική παρατήρηση σύμφωνα με την  

υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 3153/562/13-3-2014 απόφαση αποδοχής πρακτικών (Πρακτικό Νο 14/13-12-

13) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο. 14/13.12.13 της Επιτροπής Παρακολούθησης που 

έγινε αποδεκτό με την υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 3153/562/13-3-2014 απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η έγκριση τροποποιημένων δαπανών (μηχανημάτων) που 

αφορούν ιδιοκατασκευή – ιδιοπαραγωγή από τον επενδυτή έγινε με την επισήμανση : «στο 

επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνεται το κόστος εργασίας του επενδυτή» καθώς με βάση την τότε 

εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ δεν τεκμηριωνόταν πλήρης και επαρκής η διαδρομή ελέγχου για την 

πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών.  

Κατά την διαδικασία ελέγχου του έργου διαπιστώθηκαν αποκλίσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και μετά το δεύτερο (2ο) αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ, οι εν λόγω δαπάνες 

διαμορφώθηκαν στα 52.510,00€ και σύμφωνα με το προσκομισθέν Ειδικό Στοιχείο 

Αυτοπαράδοσης.   

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής 

εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν της διενέργειας ελέγχου, της προσκόμισης του Ειδικού 

Στοιχείου Αυτοπαράδοσης και των διευκρινίσεων που δόθηκαν δια ζώσης από τον εκπρόσωπο της 

επιχείρησης κ. Χρήστο Κατσιγιάννη προκύπτει ότι το έργο έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Οδηγό του Προγράμματος ενώ προκύπτει η πλήρης, σαφής και επαρκής 

διαδρομή ελέγχου τόσο του εργατικού κόστους όσο και του κόστους των λειτουργικών που 

αφορούν στην ανάπτυξη του καινοτόμου προϊόντος. 

ΑΔΑ: 7ΩΝΕ465ΦΘΗ-ΡΨΤ



  Σελ 10 από 12 

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την άρση του 

περιοριστικού όρου του  Πρακτικό Νο. 14/13.12.13 και συνεπώς την αποδοχή της δαπάνης στο 

σύνολό της, ήτοι 52.510,00€. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την 

ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του 

προγράμματος διαμορφώνεται στα 130.757,99€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 

78.454,79 €.  

 

Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 

1. ΝΕΚ – 00476  ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων από 

βιολογικές πρώτες ύλες και υπέβαλλε α) αίτημα θεραπείας επί εγκεκριμένης τροποποίησης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αιτούμενη της ακύρωσή του και β) έγκριση νέου 

αιτήματος τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ). Το αίτημα αυτό έχει 

κοινοποιηθεί και στη Γενική Γραμματείας βιομηχανίας (Α.Π. Γ.Γ.Β. 47358/358/4-5-2015) με 

επισύναψη του νέου αιτήματος ΦΟΑ. 

Κατόπιν εξέτασης όλων των διαθέσιμων στοιχείων, της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ και της 

δια ζώσης παρουσίας του Νόμιμου εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Περγαντή Γρηγόριου προκειμένου 

να υποστηρίξει το αίτημα θεραπείας που έχει υποβάλει και να παράσχει περισσότερες 

διευκρινίσεις και τυχόν  επιπρόσθετα στοιχεία, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος 

της επιχείρησης για την ακύρωση της από 23/1/2015 εγκεκριμένης Τροποποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου καθώς και την ακύρωση της διαδικασίας ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ και 

κάθε εξαρτώμενη και ακόλουθη αυτής ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της 

διαδικασίας πληρωμής. 

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με τις επισημάνσεις που 

αποτυπώνονται και αναλύονται στους σχετικούς Πίνακες του εισηγητικού σημειώματος του 

ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικά επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος  

διαμορφώνεται σε 251.885,00€ και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 

151.131,00€. 

Η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου Αίτημα Τελικής Πιστοποίησης στον ΕΦΕΠΑΕ.  

 

Γ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

1. ΝΕΚ-00627 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε. 

 

Το αίτημα αποσύρεται προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να διενεργήσει επιτόπια επαλήθευση 

ολοκλήρωσης της επένδυσης και να προσέλθει εκ νέου με συνολική εισήγηση επί του έργου που 

υλοποιήθηκε και των όποιων ευρημάτων της επιτόπιας επαλήθευσης / ελέγχου. 
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2) ΝΕΚ-02055 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής προκατασκευασμένων ξύλινων 

κτηρίων και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το οποίο 

περιλαμβάνει την τροποποίηση και αναπροσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού της 

επιχείρησης καθώς και των δαπανών λογισμικού, πιστοποίησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών 

με μικρή μείωση του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της σχετικής εισήγησης του 

ΕΦΕΠΑΕ καθώς και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν δια ζώσης από το Νόμιμο  εκπρόσωπο της 

επιχείρησης κ. Γεώργιο Μουστάκα προκύπτει ότι διατηρείται ο καινοτομικός χαρακτήρας του 

επενδυτικού σχεδίου καθώς η επιχείρηση εισαγάγει καινοτομία-(ες) σε μία νέα αγορά – αυτή της 

κατασκευής ξύλινων σπιτιών με ενσωμάτωση εξειδικευμένου λογισμικού, την ουσιώδη βελτίωση 

τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, τη χρήση νέων και καινοτόμων συνδυασμών 

υπαρχουσών τεχνολογιών (βιοκλιματικός σχεδιασμός με τη δυνατότητα χρήσης στοιχείων με 

μεγάλα μήκη). 

Επίσης η μη υλοποίηση συγκεκριμένης μεθόδου πιστοποίησης οφείλεται σε αντικειμενική 

δυσκολία καθώς η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί την ύπαρξη και εφαρμογή της επί 

βιοκλιματικών κατασκευών υφιστάμενων τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία 

κατασκευής τους.  

Συνεπώς, η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με τις επισημάνσεις που 

αποτυπώνονται και αναλύονται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού 

σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικά επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος 

διαμορφώνεται στα 272.294,06€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 163.376,44€. 

 

3) ΝΕΚ-02052 ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής άλλων εξωτερικών ενδυμάτων και 

υπέβαλε αίτημα αλλαγής της έδρας/τόπου εγκατάστασης – υλοποίησης της επένδυσης. 

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ζητεί την αλλαγή της έδρας / τόπου εγκατάστασης – υλοποίησης της 

επένδυσης από την οδό ''Προέκταση Ολυμπιάδος'' στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης στην οδό 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 38 στο Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης. 

Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα 

κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα και με την θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, αποδέχεται 

το αίτημα της επιχείρησης για την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης – υλοποίησης της 

επένδυσης από την οδό ''Προέκταση Ολυμπιάδος'' στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης στην οδό 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 38 στο Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης.  

 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες 

αποφάσεις ένταξης,  του τεχνικού παραρτήματος και της χρηματοδότησης των ανωτέρω 
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επιχειρήσεων και προσαρμόζονται και τροποποιούνται αντίστοιχα τα τεχνικά παραρτήματα  

έκαστου έργου και οι ατομικές αποφάσεις ένταξης.   

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-

2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων παρατίθεται στα συνημμένα πρακτικά καθώς και 

στα σχετικά εισηγητικά σημειώματα.  

 

 

Ε.Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 

Συνημμένα: 

Τα Πρακτικά Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013, καθώς και τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα.  

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

- Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής 

- Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση 

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

- ΕΦΕΠΑΕ 
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