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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Νο 39/14-12-2016  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 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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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 

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). 
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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 

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 
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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. 15326/67/7-2-2017 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 39/14-12-2016 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 7-2-2017 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 39/14-12-2016 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 39/14-12-2016  

 
Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ) 

 

1. NEK – 01242 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SYSTSERV A.E. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και όλα τα επιπλέον 

διαθέσιμα στοιχεία και παραστατικά που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, δε γίνεται 

αποδεκτή ως επιλέξιμη η δαπάνη του Εξειδικευμένου Προσωπικού, καθώς προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης, 

όπως αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια (9,14,15) του Οδηγού του Προγράμματος.  

 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, γίνονται αποδεκτές οι 

αποκλίσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.  

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 

130.589,75 € σε 88.450,81 € και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από 78.353,85€ σε 

53.070,49 €. 
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  Σελ 5 από 6 

Β.  ΕΛΑΝΕΤ 
 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 

1.    ΝΕΚ – 02449    ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και τη θετική 

εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για την ικανοποίηση του ειδικού όρου του προγράμματος, εκτιμάται ότι 

ο ειδικός όρος του προγράμματος έχει επιτευχθεί, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της παροχής 

υπηρεσιών βασίζεται στη χρήση της καινοτομίας του έργου. Επίσης, το σύνολο της εμπορικής 

δραστηριότητας επιχείρησης ενσωματώνει τη χρήση της καινοτομίας ως πρόσθετο πλεονέκτημα 

ανταγωνισμού. 
 

2. ΝΕΚ – 01125 «ΜΟΜΠΑΡΤΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και τη θετική 

εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για την ικανοποίηση του ειδικού όρου του προγράμματος, εκτιμάται ότι 

έχει επιτευχθεί ο ειδικός όρος του προγράμματος, καθώς τα έσοδα που προήλθαν από τις 

εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από την ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αποτελούσε την 

καινοτομία και το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, αντιστοιχoύν στο 76,20 % του 

συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης.   

 
3. ΝΕΚ – 01348  «WATT AND VOLT» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και τη νομική 

γνωμάτευση που προσκόμισε ο ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι δεν ικανοποιείται ο στόχος διατήρησης 

του προσωπικού της επιχείρησης τόσο κατά την ολοκλήρωση όσο και έως ένα (1) χρόνο μετά τη 

λήξη ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ως 

ισχύει. Οι προσλήψεις με εξηρτημένη εργασία της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν το 

διάστημα 10 - 12/2016 θεωρούνται εκπρόθεσμες και συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.   

Επομένως, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει, δεν ικανοποιούνται οι στόχοι 

του προγράμματος και ως εκ τούτου περικόπτεται το 10% της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 

που αντιστοιχεί στον τελικό πιστοποιημένο χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 

περικόπτονται 8.124,86 € εκ των 81.248,64 € (δημόσια δαπάνη).  

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

προγράμματος, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 135.414,40 € και η 

δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση), μετά την περικοπή του 10%, σε 73.123,78 €. 

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 116, παράγ. 1, περ. β, του ν. 4052/2012 : «η απασχόληση 

μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν ο 

έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της 

ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις 

ιδίων ειδικοτήτων και με την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που θέτει ο 

νόμος, η προσωρινή απασχόληση των 21 ατόμων από την δικαιούχο εταιρεία καθίσταται άκυρη 

γιατί έχει γίνει κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης νόμου. 
 

4. ΝΕΚ – 01062 CRYPTEIA NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα  τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και την σχετική εισήγηση του 

ΕΦΕΠΑΕ γίνεται αποδεκτή η απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα, καθώς δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος (παράγραφος 6.1/ παράγραφος Α1) για την ένταξη 

και ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. 
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  Σελ 6 από 6 

Ο ΕΦΕΠΑΕ εντέλλεται να προχωρήσει στην ανάκτηση της δημόσιας χρηματοδότησης 

(επιχορήγησης) ύψους 104.639,86 €, πλέον των νόμιμων τόκων σύμφωνα με το ισχύουν θεσμικό 

και κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

 
5. ΝΕΚ – 01445 AFRICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα  τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, 

γίνεται αποδεκτή η απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα, καθώς δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος (κεφ.10 και κεφ. 14.2, 14.4 & 14.7) όπως 

τροποποιήθηκε με την ΑΠ Oικ. 110697/859/29-10-2015 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και ισχύει για την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.  

Ο ΕΦΕΠΑΕ εντέλλεται να προχωρήσει στην ανάκτηση της δημόσιας χρηματοδότησης 

(επιχορήγησης) ύψους 35.585,83 €, πλέον των νόμιμων τόκων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

και κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  
 

Γ. ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ 

 ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ) 

 

1.    ΝΕΚ – 01127   ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα  τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και την σχετική εισήγηση του 

ΕΦΕΠΑΕ γίνεται αποδεκτή η απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα, καθώς δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος (κεφ.10 και κεφ. 14.2, 14.4 & 14.7) όπως 

τροποποιήθηκε με την ΑΠ: Oικ.110697/859/29.10.2015 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.  

Ο ΕΦΕΠΑΕ εντέλλεται να προχωρήσει στην ανάκτηση της δημόσιας χρηματοδότησης 

(επιχορήγησης) ύψους  9.018,06 € πλέον των νόμιμων τόκων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 39/14-12-2016 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 39/14-12-2016 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 
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