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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Νο 38/20-9-2016  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/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 

2. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 

(ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014).  

3. Το Π.Δ. 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016). 

4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).   

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/22-10-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη». 

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

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού 

Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας.  

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/22-4-2015) Απόφαση του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 

Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 

ΑΔΑ: ΩΘΩΔ4653Ο7-060



  Σελ 2 από 9 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

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

άλλες διατάξεις». 

9. 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). 

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

ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

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

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

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

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

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

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

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 

Minimis), όπως ισχύει. 

16.  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). 

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

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

18.  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). 

19.  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). 

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

Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
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Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 

98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

21.  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) 

22.  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). 

23. 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). 

24. 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. 

25. 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». 

26. 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. 

27. 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».  

28. 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».  

29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70546/574/30-6-2015 (ΦΕΚ 1319/Β/1-7-2015) απόφαση του 

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

πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
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ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 

ΕΣΠΑ 2007-2013». 

30.  Την με αρ. πρωτ. Οικ. 110697/859/29-10-2015 (ΦΕΚ 2351/Β/02-11-2015) απόφαση της 

Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 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».  

31. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 1107892/571/14-10-2016 (ΦΕΚ 3540/Β/03-11-2016) απόφαση της 

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

πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του 

Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 

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

2013», όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας 

λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων». 

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 622/4-11-2016 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013, με το 

οποίο διαβιβάζεται το  Πρακτικό Νο 38/20-9-2016 της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 

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

34. To από 10-11-2016 ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο 

του κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή του Πρακτικού Νο 38/20-9-2016 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, όσον αφορά 

τα ακόλουθα θέματα: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 38/20-9-2016  

 

Α.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και  

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΡΗΤΗΣ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ ) 

  

1. ΝΕΚ - 00935  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
 

Γίνεται αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ,  διότι προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 
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αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο 

αξιολόγησης που να καθιστούν το σχέδιο μη επιλέξιμο και επίσης δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. 

Επίσης, γίνεται αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τη μεταβολή του χρηματοδοτικού 

σχήματος αντικειμένου της επένδυσης ως ακολούθως  : 

 Ιδία συμμετοχή από 9.727,34 € σε 12.812,96 € 

 Τραπεζικός Δανεισμός από 5.836,40 € σε 0,00 € 

 Αιτούμενη επιχορήγηση από 23.345,62 € σε 19.219,45 € 

 Εγκεκριμένος Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός από 38.909,36 € σε 32.032,41 € 

 

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

προγράμματος, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το ποσό των 38.909,36 € 

στο ποσό των 32.032,41 € και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από 23.345,62 € σε 

19.219,45 €. 

 

 

2.   ΝΕΚ - 00408 Β.    ΗΛΙΑΚΗΣ  - Γ.  ΗΛΙΑΚΗΣ  Ε.Ε.  

 

Γίνεται αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ,  διότι προκύπτει ότι δεν επηρεάζονται 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και διατηρείται ο 

ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του 

προγράμματος.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

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

διαμορφώνεται από 139.493,42 € σε 127.121,28 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 

83.696,05 € σε 76.272,77 €. 

 

3. ΝΕΚ – 00651  - ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

 

Γίνεται αποδεκτή η απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του ΕΦΕΠΑΕ και τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Οδηγού του 

προγράμματος (παράγραφος 14.2.δ του οδηγού του προγράμματος) για την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

ένα έργο ως ολοκληρωμένο, και κατά συνέπεια να παραληφθεί, αν έχει υλοποιηθεί και 

πιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου προϋπολογισμού, το 

οποίο για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ανέρχεται σε 30.000,00 €.  

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ουδεμία δημόσια χρηματοδότηση ( επιχορήγηση ). 

 

 

4.  ΝΕΚ – 02320    –    ΚΑΦΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

Γίνεται αποδεκτή η απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του ΕΦΕΠΑΕ, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος 

(παράγραφος 14.2.δ του οδηγού προγράμματος) για την ολοκλήρωση και συνεπώς δεν είναι 

δυνατόν να παραληφθεί το έργο. Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωμένο και κατά συνέπεια να παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και 

πιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου προϋπολογισμού το 

οποίο για τις επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 20.000,00 €.   

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 
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Α Ν Δ Ι Α ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) 

 

1. ΝΕΚ – 00003   ΕNSOL  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ   

 

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, σύμφωνα και με τη 

σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ουδεμία δημόσια 

χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 

 

 

Κ Ε Π Α  –  Α Ν Ε Μ  ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

1.  ΝΕΚ –02149  ΑΦΟΙ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΕΠΕ 
 

Γίνεται αποδεκτή η διόρθωση των ποσών του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού στην υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Οικ.: 77606/407/21.07.2016 Απόφαση του ΓΓΒ αποδοχής των πρακτικών για την 

επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΕΠΕ» με κωδικό πράξης ΝΕΚ–02149 και αντικατάσταση 

του ποσού της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγηση) στο ορθό ποσό των 89.632,63 € αντί του 

λανθασμένου 90.489,76 €.   

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ) 

 

1. NEK-00890 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ: 

α. Γίνονται δεκτές οι  πληρωμές προς τον προμηθευτή «Ηλιόπουλο Α.Ε.», ως εισήγηση του 

ΕΦΕΠΑΕ, διότι  το οικονομικό αντικείμενο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού 

του προγράμματος. 

β. Επίσης γίνεται δεκτή η αλλαγή ΚΑΔ και ορίζεται ως ΚΑΔ επένδυσης ο ΚΑΔ 16.29, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική οδηγία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας προς τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις των Περιφερειών, βάση της οποίας η παραγωγή στερεών pellets εντάσσεται στον 

ΚΑΔ 16.29.  

γ. Γίνονται αποδεκτές οι  μικρές αποκλίσεις ήσσονος σημασίας αφού δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτομικό χαρακτήρα του έργου ούτε επιφέρουν απόκλιση από τους όρους 

και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός π/υ του έργου διαμορφώνεται σε 130.591,78 € (από 131.829,78 €) ενώ ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

δαπανών διαμορφώνεται σε 129.056,54 € (από 129.410,54 €) και η δημόσια επιχορήγηση σε  

77.433,92 € ( από 77.646,32 € ). 

 

 

2. NEK – 01242  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SYSTSERY A.E. 

 

Γίνονται αποδεκτοί, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, και ορίζονται ως ΚΑΔ της επένδυσης τα 

υποσύνολα του 58.20 (έκδοση Λογισμικού),  τα οποία εξυπηρετούν την καινοτομία του 

επενδυτικού σχεδίου : 
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 58.29.1  –  Έκδοση Λογισμικού συστημάτων που διατίθεται σε συσκευασία 

 58.29.32 –  Έκδοση λογισμικού εφαρμογών που κατεβάζεται (download) από το ιντερνέτ,  

Η εξέταση των αποκλίσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό άνω του 20% 

κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων για την 

επιλεξιμότητα της δαπάνης «Εξειδικευμένο Προσωπικό» αναβάλλονται και παραπέμπονται προς 

εξέταση σε επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει 

περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις για την επίτευξη του στόχου εξειδικευμένου προσωπικού.  

 

 

ΕΛΑΝΕΤ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ) 

 

 

1.  ΝΕΚ – 01748   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε. 

 

Γίνονται δεκτές οι αποκλίσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης κατά 

την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και 

την εμπεριστατωμένη εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι δεν 

επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης και οι προτεινόμενες 

αποκλίσεις δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που είχαν αποτελέσει 

αντικείμενο αξιολόγησης για την ένταξη του έργου. 

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών μειώνεται σε 78.700,06€ (από 136.363,64€) και η δημόσια επιχορήγηση σε 

47.220,04 € (από 81.818,18 €). 

 

 

2.  ΝΕΚ – 01002  ΓΕΩΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  

 

Γίνονται δεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, οι αποκλίσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επιχείρησης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

Επίσης γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη άδεια λειτουργίας (α.π. 1864/5-7-2016, Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) που προσκόμισε ο Δικαιούχος, καθώς 

διαπιστώνεται ότι η εταιρεία έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την 

έκδοσή της εμπρόθεσμα και δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση της «τυπικής» έκδοση της αδείας 

λειτουργίας.   

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών μειώνεται από 188.159,00€  σε 103.197,00€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 

από 112.895,40€ σε 61.918,20€. 

 

 

3. ΝΕΚ – 02157  LOVELY HOTELS  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ.  

 

Γίνονται δεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, οι αποκλίσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επιχείρησης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, διότι δεν 

επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης και οι προτεινόμενες 

αποκλίσεις δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που είχαν αποτελέσει 

αντικείμενο αξιολόγησης για την ένταξη του έργου. 

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη 

των δαπανών διαμορφώνεται από 151.222,49 € σε 134.484,55 € και η δημόσια δαπάνη 

(επιχορήγηση) από 90.733,49 € σε 80.690,73 € 
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4.   ΝΕΚ - 01707 Ν. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη άδεια λειτουργίας, που προσκόμισε ο Δικαιούχος, καθώς όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοσή της έχουν γίνει εμπρόθεσμα και δεν ευθύνεται για την 

καθυστέρηση της «τυπικής» έκδοση της αδείας λειτουργίας.   

  

 

5.    ΝΕΚ – 01348 WATT AND VOLT - ANΩΝΥMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η εξέταση του θέματος αναβάλλεται, προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερες διευκρινίσεις 

από τον ΕΦΕΠΑΕ συνοδευόμενες από σχετική νομική γνωμάτευση επί του θέματος προς 

εξέταση.  

 

 

 

Β.  ΑΠΕΝΤΑΞΗ  ΕΡΓΩΝ  ΛΟΓΩ  ΜΗ  ΤΗΡΗΣΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των Δικαιούχων (Άρθρο 5.5) και τον 

Οδηγό του προγράμματος (κεφ.10 και κεφ. 14.2, 14.4 & 14.7) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. ΑΠ  Oικ. 110697/859/29-10-2015 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και ισχύει : 

 

α) «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από 

την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα δεκαεννέα (19) μηνών και 

μέχρι τις 31.12.2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

έργου. 

Για τις εντάξεις που προέκυψαν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η 

διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα και με καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης την 31/12/2015». 

 

β) «Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών 

αντίστοιχα (ή έως 31/12/2015 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση 

ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που 

αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του 

υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.». 

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση και εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΔΙΑ, οι επιχειρήσεις 

που παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα, παρά τις γραπτές και ηλεκτρονικές ενημερώσεις του 

ΕΦΕΠΑΕ, Δεν υπέβαλλαν αίτημα ολοκλήρωσης του έργου τους ή αίτημα οικειοθελούς 

παραίτησης έως τις 31/12/2015. 

 

Επίσης, ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΔΙΑ ενημερώνει ότι καμία από τις επιχειρήσεις αυτές Δεν 

έχει λάβει δημόσια επιχορήγηση. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος όπως ισχύει 

και την εισήγηση για απένταξη του ΕΦΕΠΑΕ, γίνεται αποδεκτή η απένταξη τριών (3) 

επιχειρήσεων από το πρόγραμμα, ως ακολούθως : 
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α/α 
Εταίρος 

ΕΦΕΠΑΕ 

Κωδικός  

Έργου 
Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια 

Π / Υ 

Ένταξης ( € 

) 

Δημόσια 

Χρηματοδότηση 

ένταξης ( € ) 

Ημερομηνίες  

και Α.Π.  

επιστολών 

1 ΑΝΔΙΑ ΝΕΚ-01120 
ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
92.444,13 55.466,48 

ΑΝΔΙΑ 

/2641/08-09-2016 

2 ΑΝΔΙΑ ΝΕΚ-00238 
ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

300.000,00 180.000,00 
ΑΝΔΙΑ 

/2640/08-09-2016 

3 ΑΝΔΙΑ ΝΕΚ-01048 

ΚΑΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
268.588,43 161.153,06 

ΑΝΔΙΑ 

/2642/08-09-2016 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 38/20-9-2016 της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 

2007-2013.  

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και 

χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων. 
 

        

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 

 

Συνημμένα:  
Το Πρακτικό Νο 38/20-9-2016 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, έγγραφα και παραστατικά.  

 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο Υφυπουργού  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

- Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής 

- Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση 
-      ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

-      ΕΦΕΠΑΕ 

ΑΔΑ: ΩΘΩΔ4653Ο7-060
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