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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πρακτικού Νο 20/22.10.2014 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012(Α΄141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο 1.
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3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ
185/Α/3.9.2014)
4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ
134/Α/10.06.2014).
5. Το Π.Δ. 157/2014 «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(ΦΕΚ 240/Α/3.11.2014
6. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/Α/3.11.2014).
7. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ.: 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ 2944/Β/3.11.2014) Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
8. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ.: 54248/30.10.2014 (ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/3.11.2014) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί ορισμού του Γεωργίου
Στεργίου του Ευάγγελου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
9. 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).
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. 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».
15. 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
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(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).
16. 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.
17. 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.
18. 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).
19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ
540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
20. 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.
21. 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».
22. 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

892/Β/22.03.2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

ΑΠ

3173/346/22-3-2012

(ΦΕΚ

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/29-8-2012 (ΦΕΚ 2403/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
23. 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.
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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 9534/1736/29-8-2012 (ΦΕΚ 2403/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
24. 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».
25. Τον ν. 2690/99 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
Α΄45/9.3.1999).
26. 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’/26-112010).
27. 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: 4ΑΣΥΦΒ8Ε.
28. 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).
29. 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.
30. Την
ΥΠΑΑΝ

υπ. αριθμ. πρωτ.

1057/200/0020Α/ 24-02-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

«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».
31. 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).
32. 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
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Ανάπτυξης Σωκράτη 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.
33. 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.
34. 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».
35. 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.
36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.
37. Το υπ. αριθμ. Πρωτ.: 75655/2922/22.12.2014 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 υποβλήθηκε το πρακτικό Νο 20/22.10.2014 στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ.
38. 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 του πρακτικού Νο 20/22.10.2014 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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ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ)
1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02062

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και επιστροφή της
δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λόγω μη τήρησης των ειδικών όρων
της απόφασης υπαγωγής.
2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-00126

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και επιστροφή της
δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς κατά τους επιτόπιους
ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ούτε υφίσταται στον τόπο υλοποίησης του έργου, ούτε
εντοπίζεται με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί.
3.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01339

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και επιστροφή της
δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε, όσο και από τα προσκομισθέντα στοιχεία προς την Επιτροπή, προέκυψε ότι η
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επιχείρηση είχε συνάψει σύμβαση δικαιόχρησης με την εταιρεία «Σάββας Είδη Μικροεστίασης
ΑΒΕΕ», για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος,
ενέργεια που απαγορεύεται από τον οδηγό.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρέστη ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης.
4.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02433

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε
39.253,38 € και ο επιχορηγούμενος σε 32.316,64€.
5.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01377

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του
έργου διαμορφώνεται σε 40.489,23€.
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6.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΙΣΕΤΖΗ ΘΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01478

Γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη άδεια κυκλοφορίας και η δαπάνη αγοράς επαγγελματικού
αυτοκινήτου, ως εισήγηση ΕΦΔ, εφόσον η επιχείρηση ήδη διέθετε άδεια κυκλοφορίας, η οποία από
λάθος ήταν επιβατηγού μέσου.
7.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΟΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-00681

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
και αλλαγής ΚΑΔ από 96.04.10.06 - Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος
(αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) σε 47.91.76.00 – Λιανικό εμπόριο
καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την
εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε 44.569,77€ και ο
επιχορηγούμενος σε 38.452,07€.
8.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02095
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Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος –μηδενικός
τραπεζικός δανεισμός- ως εισήγηση ΕΦΔ.
9.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01820

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος –μηδενικός
τραπεζικός δανεισμός- ως εισήγηση ΕΦΔ.
10.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00656

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για:
α) τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος –μηδενικός τραπεζικός δανεισμός- ως εισήγηση ΕΦΔ.
β) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως την έχει αιτηθεί. Από τα επιπλέον
προσκομισθέντα

στοιχεία

στην

Επιτροπή

προκύπτει

η

αναγκαιότητα

προμήθειας

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ως εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σε
περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης από το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς αυτή
δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο συνολικός προϋπολογισμός έργου διαμορφώνεται σε
74.786,82€ και o επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου σε 71.852,29 €.
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11.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΑΝΑΣ ΚΑΡΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02669

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για: 1) τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος –
μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και 2) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
Επίσης γίνεται αποδεκτό το πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών,
λόγω της ύπαρξης βεβαίωσης προεγγραφής εντός προθεσμίας.
Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 54.219,74€.

12.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μ. ΑΛΟΓΑ - Ε. ΓΙΑΝΝΗΚΩΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο.Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01129

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του επενδυτικού
σχεδίου, όπως και για αποδοχή της δαπάνης ΦΠΑ ως επιλέξιμης έως το ύψος εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Ο συνολικός
προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 45.223,17€ και ο επιχορηγούμενος διαμορφώνεται σε
40.535,31€.
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13.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00992

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
διαμορφώνεται σε 50.344,21€.
14.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01656

Γίνονται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης

του

επενδυτικού

σχεδίου.

Επίσης,

αποδεχόμαστε

τις

πληρωμές

που

πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα, καθώς ο φορέας της επένδυσης εμπρόθεσμα προέβη στην
πληρωμή του προμηθευτή, αλλά λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή η πληρωμή ολοκληρώθηκε
εκπρόθεσμα. Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε
58.609,12€.
15.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

BAΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-00792
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Γίνεται δεκτή η αλλαγή ΚΑΔ επένδυσης από 93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως σε
93.29.21.00 Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων "ήχος και φως", καθώς δεν
επηρεάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και όλες οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι σχετικές με τον νέο ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την
εισήγηση ΕΦΔ.
16.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03024

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα, καθώς από τον
επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΑΝΕΤ διαπιστώθηκε ότι στον τόπο υλοποίησης
της επένδυσης δεν υφίσταται πλέον η εν λόγω επιχείρηση και δεν έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο
αίτημα αλλαγής έδρας.
17.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΙΝΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02659

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε
30.122,15€ και ο επιχορηγούμενος σε 30.034,29€.
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ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ)
1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02345

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος –μηδενικός
τραπεζικός δανεισμός.
2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01804

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη του έργου από το πρόγραμμα με επιστροφή της
δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς έως τη λήξη του
προγράμματος, 30.6.2013, η επιχείρηση δεν διέθετε άδεια λειτουργίας ούτε είχε υποβάλει πλήρη
φάκελο δικαιολογητικών για την έκδοσή της.
3.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-02643
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Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή έδρας, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια
βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου. Αποδεχόμαστε την εκπρόθεσμη βεβαίωση άδειας
λειτουργίας, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, δεδομένου ότι η επιχείρηση ήδη διέθετε άδεια
λειτουργίας του καταστήματος στην παλιά της έδρα.
Επίσης, γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού 969,16€, το οποίο προέκυψε λόγω μη επίτευξης του στόχου της απασχόλησης. Ο συνολικός
και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε 77.539,06€.
4.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-00268

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του
έργου διαμορφώθηκε σε 58.008,11€.
5.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ-01857

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
και αλλαγής ΚΑΔ από «Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο»
(55.10.10.02) σε «Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο»
(55.10.10.01), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανήλθε
σε 65.936,08€ και ο επιχορηγούμενος σε 57.280,76€.
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6.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓOΥ

ΑΝ-03534

1. Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου, ως εισήγηση ΕΦΔ.
2. Aποδεχόμαστε την αλλαγή της νομικής μορφής και μετοχικής σύνθεσης, καθώς δεν
επηρεάζονται τα κριτήρια βαθμολογίας του σχεδίου
3. Αποδεχόμαστε την εκπρόθεσμη θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου, διότι εκ παραδρομής
είχε υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου αντί αυτόν του κτηρίου.
4. Γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη έκδοση απαλλακτικού αδείας λειτουργίας, εφόσον είχε
υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών εμπρόθεσμα.
Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε 74.146,41€.
7.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02652

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή έδρας, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ,
καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου. Αποδεχόμαστε την
εκπρόθεσμη έκδοση άδειας λειτουργίας, καθώς είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα το σχετικό αίτημα του
δικαιούχου.
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8.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-03371

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για αλλαγή έδρας και τροποποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. Ο συνολικός και επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε σε 33.758,35€.
9.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ – ΗΡ. ΜΕΣΙΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-01147

Γίνεται δεκτή η απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και η επιστροφή του ποσού των
αναλογούντων τόκων δημόσιας χρηματοδότησης, που έχει ήδη λάβει και επιστρέψει η επιχείρηση,
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ.
10.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΓ-02852

Γίνονται δεκτά τα αιτήματα της επιχείρησης για: 1) αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, με μηδενικό
τραπεζικό δανεισμό, 2) αλλαγή έδρας 3) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και 4)
αλλαγή ΚΑΔ επένδυσης από ΚΑΔ 46.74 «Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και
εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης» σε ΚΑΔ 46.74.1 «Χονδρικό εμπόριο
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σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης»
σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 45.938,06€
και ο επιχορηγούμενος σε 44.420,75€.
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το πρακτικό Νο 20/22.10.2014 της Επιτροπής
Παρακολούθησης για τα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

2. Με

την

παρούσα Απόφαση τροποποιούνται οι

αντίστοιχες Αποφάσεις ένταξης και

χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

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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