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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Νο 36/20-5-2016 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. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015). 

4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).  

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». 
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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. 

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 
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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). 

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 
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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 ολοκλήρωσης έργων του 

Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

31. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 372/1-7-2016 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 36/20-5-2016 της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 

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

33. To από 14-7-2016 ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο του κ. 

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

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

του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή του Πρακτικού Νο 36/20-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

“Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
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Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα 

εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 36/20-5-2016  

 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ ) 

 

1.  ΝΕΚ-00036 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Γίνονται αποδεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΔ, οι διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης σε σχέση με το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, όπως διαπιστώθηκε μετά τη 

διενέργεια του τελικού ελέγχου-πιστοποίησης ολοκλήρωσης, καθώς δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος 

και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους 

όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των 

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

του προγράμματος, διαμορφώνεται από 79.671,25€ σε 42.678,16 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 

από 47.802,75€ σε 25.606,89 €.  

 

Β. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ) 

 

1. ΝΕΚ – 00554 ΚΥΡΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γίνονται αποδεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΔ, οι διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης σε σχέση με το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, όπως διαπιστώθηκε μετά τη 

διενέργεια του τελικού ελέγχου-πιστοποίησης ολοκλήρωσης καθώς δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος 

και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους 

όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των 

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

του προγράμματος μειώνεται από 82.982,76€ σε 54.327,62€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 

49.789,66€ σε 32.596,57€. 

 

2. ΝΕΚ-01420 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΦΑΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ο.Ε. 

 

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

της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  
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Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

240.181,74 € σε 169.138,24 € και η δημόσια  δαπάνη (επιχορήγηση) από 144.109,04 € σε 101.482,94 €. 

 

3.   ΝΕΚ-01680 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ Ε. Ο.Ε. 

 

Γίνονται αποδεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΔ, οι διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης σε σχέση με το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, όπως διαπιστώθηκε μετά τη 

διενέργεια του τελικού ελέγχου-πιστοποίησης ολοκλήρωσης καθώς δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος 

και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους 

όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των 

διαφοροποιήσεων, την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός 

του προγράμματος μειώνεται από 89.093,72 € σε 50.654,26 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 

53.456,23 € σε 30.392,56 €. 

 

4.  ΝΕΚ – 02315 RADICODE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

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

της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από 157.743,59€ σε 45.704,41€ με τον τελικό επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό να μειώνεται από 157.179,49€ σε 31.820,08€ και την Δημόσια επιχορήγηση από 

94.307,69€ σε 19.092,05€. 

 

Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

 

1. ΝΕΚ-01972- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

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

της επένδυσης  ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος για τις ανωτέρω 

αλλαγές διαμορφώνεται σε 87.686,68 € από 193.636,29 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 

52.612,01 € από 116.181,77 € 

 

2. ΝΕΚ-01456- ΠΑΡΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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Γίνεται αποδεκτό, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας / τόπου 

εγκατάστασης -υλοποίησης της επένδυσης, διότι 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. Η νέα έδρα / τόπος εγκατάστασης - υλοποίησης 

της επένδυσης ορίζεται η οδός Σαμψούντος 2, στη Βέροια Ημαθίας 

 

3. ΝΕΚ-01456 ΠΑΡΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

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

της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος για τις ανωτέρω 

αλλαγές διαμορφώνεται σε 199.800,00€ από 236.346,36€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 

119.880,00€ από 141.807,82€ 

 

4. ΝΕΚ-00025 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

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

αντικειμένου της επένδυσης  ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος για τις ανωτέρω 

αλλαγές διαμορφώνεται από 163.415,61€ σε 128.485,12 € και  η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 

98.049,37€ σε 77.091,07€ .   

 

5.  ΝΕΚ - 01473   FIG LEAF MEDIA PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Γίνονται αποδεκτές, ως εισήγηση του ΕΦΔ, οι διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της επένδυσης σε σχέση με το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, όπως διαπιστώθηκε μετά τη 

διενέργεια του τελικού ελέγχου-πιστοποίησης ολοκλήρωσης, καθώς δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος 

και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης.  Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους 

όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος για τις ανωτέρω 

αλλαγές διαμορφώνεται από 58.357,06€ σε 41.623,90€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 

35.014,24€ σε 24.974,34€. 
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6.   ΝΕΚ-02149 ΑΦΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΕΠΕ 

 

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

της επένδυσης, ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και 

τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης.  

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των 

διαφοροποιήσεων, την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός 

του προγράμματος για τις ανωτέρω αλλαγές διαμορφώνεται από 277.523,73 € σε 149.387,71 € και η 

δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 166.514,24€ σε 90.489,76 €. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 36/20-5-2016 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. 

               Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερ. 

Εισηγητής ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

  

Προϊσταμένη 

Τμήματος 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 

  

Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

  

Προϊστάμενος 

Γενικής 

Διεύθυνσης 

ΜΑΥΡΟΥΚΑΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

Συνημμένα: 

Το Πρακτικό Νο 36/20-5-2016 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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