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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πρακτικών Νο 24/01.10.2015 και Νο 25/02.10.2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης
για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Νέων» 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».
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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».
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’ αριθ. 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. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής 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. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β΄/24.09.2008) 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».
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14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ.
Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 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 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009
(ΦΕΚ 2214/Β/2009).
15. 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.
16. 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.
17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7 και 17, αυτού
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 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).
18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ
540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
19. Την

με

αριθμ.

Πρωτ.

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 ΕΦΕΠΑΕ.
20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/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».
21. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/05.06.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα:
«Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ
1133/Β/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 13264/1516/9.9.2009 Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1974/Β/2009), την με ΑΠ 3173/346/22-3-2012 (ΦΕΚ 892/Β/22.03.2012)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
9534/1736/29-8-2012

(ΦΕΚ

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ

2403/Β/2012)

Απόφαση

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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22. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/05.06.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης

με θέμα:

«Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ
1133/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 13263/1515/9.9.2009 Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και την με ΑΠ 3173/346/22-3-2012 (ΦΕΚ 892/Β/22.03.12) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/29-82012 (ΦΕΚ 2403/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας.
23. Την υπ. Αρίθμ. Πρωτ. Οικ. 19121/4196/23.12.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».
24. Τον ν. 2690/99 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
Α΄45/9.3.1999).
25. Την υπ. αρ. 51540/ΕΥΣΣ ΑΑΠ 3628 Υ.Α. «Καθορισμός στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής
Υποστήριξης, της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.» (ΦΕΚ 1856/Β’/26-11-2010).
26. Την υπ. αρ. πρωτ. 3908/764/Α2/22-07-2011 Απόφαση του Ειδ. Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την Υλοποίηση Δράσεων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας με κωδικό MIS 352761 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα
– Ήπειρος», «Αττική»» με ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε.
27. Τον ν. 3205/2003 άρθρο 16 και 17 (ΦΕΚ 297/Α’/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα
6 και 7 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α’40) και το άρθρο 72 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).
28. Τον ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15» (ΦΕΚ
226/Α/27.102011), και ειδικότερα το άρθρο 21, όπως ισχύει.
29. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1057/200/0020Α/ 24-02-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ
«Αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ Β’ 1189/6.8.2010), Α.Π.
5663/1052/Φ0020/ 30.7.2010 (ΦΕΚ Β’ 1200/6.8.2010) και Α.Π. 3877/700/Φ 0020 Α1/3.6.2010 (ΦΕΚ Β’
932/25.6.2010)

αποφάσεων

Εκχώρησης

αρμοδιοτήτων

για

τις

κατηγορίες

πράξεων:

«Ενίσχυση

Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση-Υπόδηση: Νέες
Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και
των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013».
30. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ
Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α/2012).
31. Το από 21.05.2012 πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που
συστάθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθ. 2181/227/29.02.2012 ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη
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Ξυνίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Νέων» σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α.
32. Το από 04.05.2012 πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που
συστάθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθ. 2181/227/29.02.2012 ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη
Ξυνίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Γυναικών» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α.
33. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 4098/488/10/04/2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
34. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 14465/2545/12.12.2012 (ΦΕΚ 3369/Β/18.12.2012) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παράταση Χρόνου Υλοποίησης
Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
35. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.
36. Το υπ. αριθμ. Πρωτ.: 881/ΔΜΜΕ/4.11.2015 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα
προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013
με το οποίο υποβλήθηκαν τα πρακτικά Νο 24/01.10.2015 και Νο 25/02.10.2015 στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ.
37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αποφασίζουμε

1.

Την αποδοχή των πρακτικών Νο 24/01.10.2015 και Νο 25/02.10.2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης

για τα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ
2007-2013», αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων
Φορέων Διαχείρισης, ως ακολούθως:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24/01.10.2015
ETΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ)

1.
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΝΔΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΔΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00493

Γίνονται δεκτά, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, τα αιτήματα της επιχείρησης για:
α) τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος ως εξής: Ιδία συμμετοχή - 18.901,25 € Επιχορήγηση
δημοσίου - 18.901,25€ Τραπεζικός δανεισμός – 0,00 €, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας
και αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
β) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς η ανωτέρω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου και οι νέες δαπάνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
επιχείρησης. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 37.802,51 € και η δημόσια
χρηματοδότηση σε 18.901,26 €.
γ) τροποποίηση του ΚΑΔ επένδυσης από [62.02.20] Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
συστημάτων και λογισμικού σε [62.01.12] - Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της
πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα. Ο νέος ΚΑΔ είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τον Οδηγό του
προγράμματος και δηλώνεται ως κύρια δραστηριότητα στην βεβαίωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και η
αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τα κριτήρια αξιολόγησης και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και όλες οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην επένδυση είναι σχετικές με τον νέο ΚΑΔ επένδυσης.
2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

PRIMSER ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03771
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του φορέα ως προς τη μερική αποδοχή της ένστασης της επιχείρησης. Επιπλέον,
κατόπιν ακρόασης εκπροσώπου της επιχείρησης, η Επιτροπή αποδέχεται τη δαπάνη προμήθειας οχήματος,
καθώς η τιμολόγηση και εξόφλησή της έγινε εντός προθεσμίας του προγράμματος. Η ημερομηνία
παράδοσης του οχήματος, που είναι εκτός της ανωτέρω προθεσμίας, εξαρτάται από παράγοντες πέραν του
ελέγχου της επιχείρησης και ως εκ τούτου η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.
3.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΙΠΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00695

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για επιχορήγηση της δαπάνης του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση
του ΕΦΔ, έως το ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ. Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ σύμφωνα
με την βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία με αρ. δηλ. 2539/20-11-2003 και
δικαιούται την επιδότησή του.
4.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03543

Γίνονται δεκτά, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, τα αιτήματα της επιχείρησης για:
α) τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος ως εξής: Ιδία συμμετοχή - 15.071,615 € Επιχορήγηση
δημοσίου - 15.071,615 € Τραπεζικός δανεισμός – 0,00 €, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
β) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς η ανωτέρω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου και οι νέες δαπάνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
επιχείρησης. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 30.143,23 € και η δημόσια
χρηματοδότηση σε 15.071,62 €.
γ) αποδοχή της εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής της έκθεσης ολοκλήρωσης.
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5.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01940

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς η ανωτέρω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα
του επενδυτικού σχεδίου και οι νέες δαπάνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης. Ο
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 36.262,19€ με αναλογούσα δημόσια δαπάνη
18.131,10€.
6.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

MLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02415

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και έντοκη επιστροφή της
ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 24.481,99 € (Α΄δόση επιχορήγησης), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς ο συνολικός πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των
30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τον Οδηγό του προγράμματος.
7.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓ-01765

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και

επιστροφή της

ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 9.591,16€ (Α΄ δόση επιχορήγησης), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς ο συνολικός πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των
30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τον Οδηγό του προγράμματος.
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8.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΑΓ-01539

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και

επιστροφή της

ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 11.203,25€ (Α΄ δόση επιχορήγησης), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς η επενδύτρια δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα παραδοτέα σύμφωνα με τον
οδηγό του προγράμματος μετά και τον επιτόπιο έλεγχο του ΕΦΔ.
9.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ - Μ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01721

Γίνεται δεκτό τα αίτημα της επιχείρησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, για απένταξη του έργου από
το πρόγραμμα και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 7.152,11 € (Α΄ δόση
επιχορήγησης), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς η επιχείρηση δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα
παραδοτέα σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος μετά και τον επιτόπιο έλεγχο του ΕΦΔ.

ETΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ)

1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΖΙΑΛΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00453

9

ΑΔΑ: 6ΥΨ54653Ο7-6ΝΦ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό ύψους 17.040,80€, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α΄ δόση.
2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03530

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και επιστροφή της
ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 20.219,64€, (Α΄δόση επιχορήγησης), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς ο συνολικός πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των
30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τον Οδηγό του προγράμματος.
3.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΔΕΝΤΣΙΔΗ Ο.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01081

Γίνονται δεκτά, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, τα αιτήματα της επιχείρησης για:
α) αποδοχή της εκπρόθεσμης άδειας λειτουργίας, καθώς: 1) η αίτηση προς την αρχή για την έκδοση άδειας
λειτουργίας είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα και 2) από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν αποδεικνύεται το
σοβαρό πρόβλημα υγείας, που δεν επέτρεψε στον δικαιούχο να παρακολουθήσει τις διαδικασίες έκδοσης
άδειας λειτουργίας, εντός του προβλεπόμενου από τον οδηγό του προγράμματος χρόνου.
β) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς η ανωτέρω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου και οι νέες δαπάνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
επιχείρησης. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 72.525,92 €, και η δημόσια
χρηματοδότηση σε 36.262,96 €.
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4.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01510

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και επιστροφή της
ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 11.511,03 € (προκαταβολή επιχορήγησης), σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, καθώς ο συνολικός πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού
των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα
με τον Οδηγό του προγράμματος.
5.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01848

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και

επιστροφή της

ληφθείσας δημόσιας επιχορήγησης, ποσού ύψους 13.376,96€ (Α΄ δόση επιχορήγησης), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την επιχείρηση στις αλλεπάλληλες οχλήσεις
του ΕΦΔ για την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης. Κατόπιν αυτοδίκαιης επιτόπιας επαλήθευσης του
ΕΦΔ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η επιχείρηση στον δηλωμένο τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
6.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-03614

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς δεν υπήρξε καμία
ανταπόκριση από την επιχείρηση στις αλλεπάλληλες οχλήσεις του ΕΦΔ για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων
που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του αιτήματος ολοκλήρωσης. Κατόπιν αυτοδίκαιης επιτόπιας
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επαλήθευσης του ΕΦΔ στο δηλωμένο τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν
λειτουργεί.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25/02.10.2015
ETΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)

1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00989

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς ο συνολικός
πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο
όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 40.740,00 €, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01376

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς ο συνολικός
πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο
όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 15.541,56 € σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
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3.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01477

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς δεν υποβλήθηκε από
τη δικαιούχο έκθεση ολοκλήρωσης έργου έως την 30-06-2013, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των εγκεκριμένων έργων.
4.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00851

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τη διενέργεια
αυτοδίκαιου επιτόπιου ελέγχου από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί.
Σημειώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 11.403,68 € , σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α Δόση.
5.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00950

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 11.945,04 €, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
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6.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

KHLOPOTOVA ELENA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01176

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον
αυτοδίκαιο επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης,
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί.
Σημειώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 51.907,29 €, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
7.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01751

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 22.557,62 €, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις , το οποίο είχε λάβει, ως Α’ Δόση.
8.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02515

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 9.540,23 € σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
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9.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03783

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 12.189,37 € σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
10.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΗΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00750

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 32.628,26 €, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
11.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΤΖΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03410

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς ο συνολικός
πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο
όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι ο φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 11.972,52 € ,σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
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12.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΨΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01738

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 18.988,72€, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
13.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΟΥΛΟΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-03255

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς ο συνολικός
πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο
όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
14.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03498

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς ο συνολικός
πιστοποιημένος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ποσού των 30.000,00 € που αποτελεί το κατώτατο
όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.
15.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-00125

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς δεν υποβλήθηκε από
τη δικαιούχο έκθεση ολοκλήρωσης έργου έως την 30-06-2013, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των εγκεκριμένων έργων.
16.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-03085

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς η ανωτέρω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα
του επενδυτικού σχεδίου και οι νέες δαπάνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης. Ο συνολικός
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 32.447,86 € και η δημόσια χρηματοδότηση σε
16.223,93€.
17.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-00132

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα διότι μετά πό τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 21.986,10 €,σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
18.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΟΥΔΕΒΕΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02713
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Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 14.493,60 €, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
19.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02965

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, διότι μετά τον αυτοδίκαιο
επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΦΔ στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και πλέον δε λειτουργεί. Σημειώνεται ότι ο
φορέας της επένδυσης θα κληθεί να επιστρέψει ποσό ύψους 9.818,80 €, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, οποίο είχε λάβει ως Α’ Δόση.
20.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ - Μ. ΓΚΕΡΑ Ο.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ – 03637

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για την απόρριψη της ένστασης που κατέθεσε η επιχείρηση, καθώς
ελήφθησαν υπόψη

από το φορέα, οι όροι του οδηγού του προγράμματος, αναφορικά με την

κατηγοριοποίηση και το ύψος των δαπανών.

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά Νο 24/01.10.2015 και Νο 25/02.10.2015 της
Επιτροπής Παρακολούθησης για τα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας

Γυναικών»

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Ανταγωνιστικότητα

και

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα
εισηγητικά των ΕΦΔ.
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2. Με την παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των
ανωτέρω επιχειρήσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Εσωτερική Διανομή
-

Γραφείο κ. Υφυπουργού

-

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

-

Γενικό Διευθυντή Βιομηχανικής και
Επιχειρηματικής Πολιτικής

-

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

-

Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ

Κοινοποίηση
- ΕΦΕΠΑΕ
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