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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437, Αθήνα  
Τηλέφωνο: 210-3893907  
Fax: 210-3893919  
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή Πρακτικού Νο 27 της 18-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

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».  

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

άλλες διατάξεις». 

6. 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). 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης 

του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

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

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

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

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

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

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

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

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

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

Minimis), όπως ισχύει. 

13.  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). 

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

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

15.  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). 

16.  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 Α.Π.: 

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). 

17.  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). 

18.  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 
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έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 

77/Α/1996) 

19.  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). 

20.  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). 

21. 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. 

22. 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». 

23. 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. 

24. 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».  

25. 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. 

26. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4281/59/15-01-2015 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 

2007-2013, με το οποίο διαβιβάζεται τα  Πρακτικό Νο 27 της 18-12-2014 της Επιτροπής στη 

Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας. 
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27. Τα εισηγητικά σημειώματα του ΕΦΕΠΑΕ και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα και στοιχεία, 

καθώς και τις παρασχεθείσες δια ζώσης επεξηγήσεις. 

28. To από 13-03-2015 ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο του 

κ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την Αποδοχή του Πρακτικού Νο 27 της 18-12-2014 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 27 της 18-12-2014 

 

Α.   ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΔΙΑ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) 

 

1)   ΝΕΚ- 01902– ΚΑΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.  

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο – 

κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, όπως κάδρων για φωτογραφίες, 

πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα.  

Υπέβαλλε στις 24.11.2014 με επιστολή της (ΑΠ:4538/25.11.2014) αίτημα οικειοθελούς 

παραίτησης από το πρόγραμμα. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια 

χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 

Με βάση την επιστολή παραίτησης της επιχείρησης από την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται 

το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα. 

 

 

Β.  ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ) 

 

1.   ΝΕΚ  -  00014   ΧΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των εκτυπωτικών και συναφών δραστηριοτήτων. 

Υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει εξόφληση 

τουλάχιστον του 30% του οικονομικού αντικειμένου έργου με τροποποιήσεις στο Τεχνικό 

Παράρτημα της Επένδυσης χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 

Το θέμα επανεξετάζεται στην παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης λόγω 

αναβολής του (Πρακτικό Νο 23/26.11.2014), αφού στην προηγούμενη εξέταση ζητήθηκε η 

προσκόμιση και ο έλεγχος πρόσθετων στοιχείων από τον ΕΦΕΠΑΕ, σχετικά με το αίτημα του 

επενδυτή.   
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Σε συνέχεια της από 26.11.2014 συνεδρίασης και των διευκρινίσεων που δόθηκαν δια ζώσης 

από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. Κωνσταντίνο Χάϊδα, ο ΕΦΕΠΑΕ προσκόμισε τα 

περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου 

χαρακτήρα της επένδυσης, με το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του 

επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για την ορθή εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου εντός των 

χρονικών ορίων του προγράμματος.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης λαμβάνοντας υπόψη τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις και τη 

θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, κάνει δεκτές τις αλλαγές του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. Θεωρεί ότι οι διαφοροποιήσεις στις οποίες έχει προβεί ο επενδυτής δεν 

αλλοιώνουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των αρχικά εγκεκριμένων δαπανών, δεν 

επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 

αξιολόγησης, αλλά ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της 

επένδυσης. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία έχει εξοφληθεί το 30% του οικονομικού 

αντικειμένου έως τις 08.06.2014, δηλαδή πριν την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των 

δαπανών για τη λήψη της παράτασης.  

Με βάση τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το 

αίτημα της επιχείρησης για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου και για 

τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αναλύεται στους Πίνακες 

1.3.2 & 1.2.3 του εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.   

Κατόπιν των ανωτέρω, 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 165.026,50 € και η δημόσια επιχορήγηση στα 

99.015,90 €. 

 

 

2.   ΝΕΚ  -  01209   ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.   

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας και της παραγωγής πρωτοτύπων 

ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία. Υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της επένδυσης, το 

οποίο περιλαμβάνει εξόφληση τουλάχιστον του 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου και 

τροποποιήσεις του εξοπλισμού της επένδυσης.  

Το θέμα επανεξετάζεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης λόγω αναβολής του 

(Πρακτικό Νο 23/26.11.2014), αφού κατά την προηγούμενη εξέταση ζητήθηκε από τον 

ΕΦΕΠΑΕ η προσκόμιση και ο έλεγχος πρόσθετων στοιχείων σχετικά με το αίτημα του 

επενδυτή.   

Σε συνέχεια της από 26.11.2014 συνεδρίασης, ο ΕΦΕΠΑΕ προσκόμισε περαιτέρω αναλυτικά 

στοιχεία ως προς τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα της επένδυσης, 

το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για την 

ορθή εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ δεν 

κάνει αποδεκτό το αίτημα παράτασης της επιχείρησης και κατ’ επέκταση δεν εξετάζει τις 

τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που υπέβαλε, αφού δεν 

ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες επιστολές του ΕΦΕΠΑΕ (μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας) για την προσκόμιση περαιτέρω αναλυτικών στοιχείων και διευκρινίσεων 

προκειμένου να διαπιστωθεί η εξόφληση ποσοστού 30% τουλάχιστον του εγκεκριμένου 

οικονομικού αντικειμένου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης δαπανών, που της δίδει 

το δικαίωμα αιτήματος λήψης παράτασης (10.06.2014.   
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης καλεί τον ΕΦΕΠΑΕ να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για 

την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα. 

 

 

Γ.   ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) 

 

 

1)   ΝΕΚ - 00097   ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα κατασκευής μελισσοκομικών κυψελών και συσκευασίας 

και τυποποίησης σακχάρων, σιροπιών και αμυλωδών προϊόντων. Υπέβαλλε αίτημα σχετικά με 

την: 

 τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ), το οποίο περιλαμβάνει 

τη μερική αναδιάρθρωση δαπανών προώθησης και προβολής, κατάργηση και 

προσθήκη δαπανών εξοπλισμού και πληροφορικής του αρχικού επενδυτικού σχεδίου, 

με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και  

 αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού και 

κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής εξ’ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια. 

 

Α) Ως προς την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, και 

κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και λαμβάνοντας υπόψη τη 

θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης αφού θεωρεί ότι διατηρείται ο ολοκληρωμένος και 

καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης με τους αρχικούς στόχους του προγράμματος.  

Έτσι, μετά την έγκριση των αλλαγών η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται 

πάνω από τη βάση των 550 μονάδων (Α>200, Β+Γ>350), σύμφωνα με τον Οδηγό του 

προγράμματος. Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 842 μονάδες στις 

835,25 μονάδες.                             

Η Επιτροπή κάνοντας αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης προτείνει την τροποποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ 

όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα 

πρακτικά της Επιτροπής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, 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 180.423,62€ σε 166.173,62 € και η δημόσια 

δαπάνη (επιχορήγηση) από 108.254,17€ σε 99.704,17 €  

 

Β) Ως προς το αίτημα της αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού 

δανεισμού και κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής με ιδία κεφάλαια, κατόπιν εξέτασης των 

στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι η 

προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της 

επένδυσης καθώς και τη συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου που παραμένει στις 

835,25 μονάδες. 

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του 

ΕΦΕΠΑΕ για μεταβολή του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο από:  
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Α. Ίδια Συμμετοχή      45.105,91  €  ( 25 % ) 

Β. Τραπεζικός Δανεισμός       27.063,54  € ( 15 % ) 

Γ. Επιχορήγηση    108.254,17  €  ( 60 % ) 

διαμορφώνεται ως εξής : 

Α. Ίδια Συμμετοχή     66.469,45  €  ( 40 % ) 

Β. Τραπεζικός Δανεισμός                         0,00  € 

Γ. Επιχορήγηση         99.704,17  €  ( 60 % ) 

 

 

Δ)   ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

1) ΝΕΚ - 02247 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  « VIDAVO  A.E. » 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 

στις ιατρικές επιστήμες.Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως, τροποποίηση των δαπανών του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού και του λογισμικού, των δαπανών σχεδιασμού - πιστοποίησης 

προϊόντων, των δαπανών συμβουλευτικών υπηρεσιών, των δαπανών προβολής – 

επικοινωνίας, των δαπανών ανάπτυξης του πρωτοτύπου και του τεχνικού φακέλου του 

επενδυτικού σχεδίου με μείωση του 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 θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

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

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τις παρακάτω αλλαγές, όπως 

αποτυπώνονται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και των 

πρακτικών της Επιτροπής.  

Κατόπιν 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 141.217,04 € από 158.529,04 € και η δημόσια επιχορήγηση 

στα 84.730,22 € από 95.117,42 €. 

 

 

2)   ΝΕΚ  -  02585  « ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας. Υπέβαλε αίτημα 

τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το οποίο περιλαμβάνει τροποποίηση 

και αναπροσαρμογή ενός μέρους του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, του 

λογισμικού και των δαπανών προώθησης-προβολής χωρίς μείωση του αρχικά εγκεκριμένου 

χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού. 

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και των δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι 

προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια τα οποία 

αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο 

χαρακτήρα της επένδυσης, όπως επισημαίνεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.  
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται μερικώς το αίτημα της επιχείρησης για την 

τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (μερικώς λόγο 

περικοπής δαπάνης αξίας 50,00 €, η οποία αφορά στη φιλοξενία της ιστοσελίδας λόγω μη 

επιλεξιμότητας καθώς και της μεταφοράς δαπάνης για την κατασκευή ιστοσελίδας συνολικής 

αξίας 950,00 € στην κατηγορία 3Α «Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες», σύμφωνα με τον Οδηγό 

του Προγράμματος) όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού 

σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου 

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

προγράμματος διατηρείται στα 142.260,00€ και η δημόσια χρηματοδότηση στα 85.356,00€. 

 

 

Ε. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ) 

 

1)   ΝΕΚ  -  01677   ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

Το θέμα επανεισάγεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης λόγω αναβολής εξέτασής του (Πρακτικό 

Νο 25/28.11.2014) διότι ζητήθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ η προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων και ο 

έλεγχος αυτών σχετικά με το αίτημα του επενδυτή. Ζητήθηκε επίσης η δια ζώσης παρουσία του 

επενδυτή κατά την διάρκεια της συζήτησης του αιτήματός του. 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις, Έρευνα και Πειραματική 

Ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και την μηχανική, στις υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών 

χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού και παραγωγής 

πρωτοτύπων σχεδίων.  

Στις 06.06.2014, η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα εξάμηνης παράτασης υλοποίησης του έργου 

στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ, το οποίο απορρίφθηκε καθώς από τις δαπάνες του έργου 

που υποβλήθηκαν για την εξέταση του αιτήματος παράτασης δεν είχε εξοφληθεί το ποσοστό 

του 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου μέχρι τις 10.06.2014, όπως απαιτείται 

σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος και αποτελεί κριτήριο για τη λήψη της παράτασης. 

Στις 21.11.2014 η επιχείρηση με επιστολή της προς της ΕΛΑΝΕΤ επικαλείται λόγους ανωτέρας 

βίας και συγκεκριμένα πτώχευση και παύση λειτουργίας ενός από τους βασικούς προμηθευτές 

του επενδυτικού σχεδίου προσκομίζοντας σχετική Απόφαση από το τριμελές Εφετείο Λάρισας. 

Σε συνέχεια της από 28.11.2014 συνεδρίασης ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, η ΕΛΑΝΕΤ, προσκόμισε 

τα επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τους λόγους ανωτέρας βίας που επικαλείται η 

επιχείρηση στην επιστολή της.  

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η επιχειρηματολογία της επιχείρησης, η οποία 

αφορά στην αναστολή της λειτουργίας του βασικού προμηθευτή λόγω πτώχευσης (ΦΑΝΤΑ 

ΡΕΑΛ) δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι από τα στοιχεία του Εφετείου Λάρισας φαίνεται ότι η 

πτώχευση της εταιρίας ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ αναιρέθηκε στις 30.12.2013 (ημερομηνία Δημοσίευσης), 

οπότε μέχρι τις 10.06.2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος για τη λήψη 

παράτασης, υπήρχε επαρκής χρόνος (έξι μήνες) για υλοποίηση ποσοστού 30% του οικονομικού 

αντικειμένου του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.   

Ο επενδυτής, αν και προσεκλήθη από την ΕΛΑΝΕΤ, με δική του ευθύνη δεν παρέστει στην 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ούτε όρισε αντιπρόσωπο του.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνει ότι το αναγκαίο ποσοστό 

υλοποίησης του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου του έργου είναι κάτω από το όριο του 
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30%, το οποίο αποτελεί κριτήριο για τη λήψη παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του 

προγράμματος, δεν κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για επιπλέον παράταση του χρόνου 

υλοποίησης με το αιτιολογικό της ανωτέρας βίας και  εισηγείται την απένταξη του έργου από το 

Πρόγραμμα σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.  

Μετά την έκδοση της απόφασης απένταξης, ο ΕΦΕΠΑΕ καλείται να εφαρμόσει τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες έντοκης επιστροφής της προκαταβολής της δημόσιας 

χρηματοδότησης (επιχορήγησης) ύψους 14.960,00 € που έλαβε η επιχείρηση στις 29.11.2012. 

Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων ο 

ΕΦΕΠΑΕ καλείται να προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και τη λήψη των 

τόκων.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 27 της 18-12-2014 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.  

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

αποφάσεις ένταξης,  του τεχνικού παραρτήματος και της χρηματοδότησης των ανωτέρω 

επιχειρήσεων και προσαρμόζονται και τροποποιούνται αντίστοιχα τα τεχνικά παραρτήματα  έκαστου 

έργου και οι ατομικές αποφάσεις ένταξης.   

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 

 

Συνημμένα: 

Το  Πρακτικό Νο 27 της 18-12-2014 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 και σχετικά έγγραφα και παραστατικά.  

 

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 
 

ΑΔΑ: Ω0ΘΚ465ΦΘΗ-5ΧΙ
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