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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Νο 33/30-09-2015 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».
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.
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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
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).
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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
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 1/25-012013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 20072013».
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. 5987/466/2405-2011 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. 5987/466/2405-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος

Σελ 3 από 13

ΑΔΑ: 7Η9Ω4653Ο7-Ψ6Λ

«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. 885/5-11-2015 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013, με το οποίο διαβιβάζεται το
Πρακτικό Νο 33/30-09-2015 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 10-11-2015 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 33/30-09-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
“Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα
εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα:
Ι.)

Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ)
και άλλα αιτήματα δικαιούχων.

Α.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ )

1. ΝΕΚ-02146 - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Ο.Ε.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή ρολών για γκαραζόπορτες ή για πόρτες ασφαλείας.
Υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο
περιλαμβάνεται κυρίως η αντικατάσταση κτιριακών δαπανών, δαπανών Μηχανολογικού εξοπλισμού,
Πληροφορικής, Λογισμικού, Κατοχύρωσης πατεντών και Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων, με
μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και των 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.
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Η Επιτροπή αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτή αναλύεται στους
Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.
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
254.666,67 € σε 227.927,92 € και η Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) από 152.800,00 € σε 136.756,75 €.

Β.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ )
1. ΝΕΚ-00325 ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
H επιχείρηση παρέχει ερευνητικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνολογίας στις κατασκευές. Υπέβαλε
αίτημα αλλαγής έδρας της επιχείρησης από την οδό Πλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α7 Δήμου Πατρέων στην οδό ΑΓ.
ΛΑΥΡΑΣ 8, στη τοποθεσία ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δήμου Ρίου ενώ ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης δεν
μεταβάλλεται.
Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και των παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες
αλλαγές δεν θα επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο
αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, όπως
ορθά επισημαίνεται και στη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.
Η Επιτροπή αποδέχεται το αίτημα και συμφωνεί με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας
της επιχείρησης, από την οδό Πλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α7 Δήμου Πατρέων στην οδό ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 8 στη
τοποθεσία Ρίο Πατρών στο Δήμο Ρίου Νομού Αχαΐας.

2.

ΝΕΚ - 02188 ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΒΕΕ

Η επιχείρηση εντάχθηκε ως νέα επιχείρηση στο πρόγραμμα και δραστηριοποιείται στον τομέα της
κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού και εισάγεται προς συζήτηση
στην Επιτροπή σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, το έργο παρελήφθη από τον ΕΦΕΠΑΕ στις 18.02.2015 (προσωρινή παραλαβή άνευ
ελέγχου επίτευξης στόχων) ενώ ως τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης (βάση δυνατότητας που παρέχει ο
Οδηγός του προγράμματος) ορίστηκε η 13.02.2015 (ημερομηνία τελευταίας πράξης του έργου πλην
σχετικού έγγραφου αδείας λειτουργίας ή απαλλακτικού από αυτό). Ο δικαιούχος είχε τη υποχρέωση να
προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Αρκαδίας για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, μετά από σχετικό αίτημα αυτού και υποβολής των
δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου (προβλεπόμενο θεωρημένο
ερωτηματολόγιο).
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Όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά και την εξέταση του φακέλου, στις 18.09.2015 ο τελικός
δικαιούχος προσκόμισε Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας της επιχείρησης, όπως αυτή υποβλήθηκε με την
ΑΠ 2385/18.09.2015 επιστολή προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία στις 13.08.2015 (Βεβαίωση στατικής
επάρκειας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, στοιχεία συντήρησης μέσων πυρόσβεσης), υπερβαίνοντας όμως το
επιτρεπτό από τον Οδηγό του προγράμματος διάστημα έξι (6), μηνών για την προσκόμιση του ανωτέρω
δικαιολογητικού, το οποίο επέχει ισχύ άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος
όπως ισχύει (ΥΑ Οικ:483/35/Φ.15/17.01.2012).
Εντούτοις, έχοντας υπόψη :
1. Τις νέες διατάξεις του Ν. 4262/2014 καθώς και τις μετέπειτα κανονιστικές και εφαρμοστικές
διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύουν για θέματα αδειοδοτήσεων,
2. την παράταση του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και συνεπώς του
χρόνου ολοκλήρωσης των εκτελούμενων έργων,
3. τον οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει και,
4. το γεγονός της εμπρόθεσμης κατάθεσης των απαιτούμενων επιμέρους δικαιολογητικών για την
έκδοση της άδειας λειτουργίας στις αρμόδιες υπηρεσίες,
η Επιτροπή θεωρεί ότι ο δικαιούχος καλύπτεται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου και του Οδηγού
του προγράμματος και δεν υφίσταται ζήτημα υπέρβασης του 6-μήνου για την έκδοση της άδειας
λειτουργίας. Συνεπώς ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να προχωρήσει στην οριστική παραλαβή του έργου, μετά τον
έλεγχο επίτευξης των στόχων.

Γ.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ
( Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου )

1. ΝΕΚ 02463 SENSEWORKS, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και
ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, στην παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού, και υπηρεσίες
τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο αφορά σε αλλαγές σε πέντε κατηγορίες
δαπανών και μείωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι οι
προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία είχαν
αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της αρχικά εγκριθείσας πρότασης, ούτε επηρεάζουν τον
ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή αποδέχεται το
αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης
συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων του ΕΦΕΠΑΕ όπως αυτές αποτυπώνονται και αναλύονται
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στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ καθώς και στα
Πρακτικά της Επιτροπής.
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
152.881,75€ σε 137.983,13€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 91.729,05€ σε 82.789,88€.

2. ΝΕΚ – 01122 ETHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 58.2 (Έκδοση λογισμικού) και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης
του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικού και λειτουργικών δαπανών, με μείωση του
εγκεκριμένου επιλέξιμου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
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 αποδέχεται μερικώς το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τις αλλαγές και τις επισημάνσεις του
ΕΦΕΠΑΕ, όπως αποτυπώνονται και στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος
και στα πρακτικά της Επιτροπής.
Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή δεν γίνεται δεκτή συγκεκριμένη αλλαγή δαπάνης αξίας 15.000,0€ καθώς
η αλλαγή αυτή δεν συνάδει με το επενδυτικό σχέδιο και τους εν δυνάμει πελάτες της επιχείρησης.
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 στο ποσό των
148.825,45 € (από 174.802,54€) και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στο ποσό των 89.295,27 € (από
104.881,52€).

3. ΝΕΚ – 01422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος και
υπέβαλε αίτημα για την τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το
οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση κτιριακών δαπανών, μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού,
λογισμικού και δαπανών προβολής και προώθησης με μείωση του εγκεκριμένου επιλέξιμου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
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 αλλαγές που εισηγήθηκε ο ΕΦΕΠΑΕ, όπως
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αυτές αποτυπώνονται και στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του
ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω 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 στα 232.279,92 € (από232.375,00 €) και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 139.367,95 €
(από 139.425,00 €).

4. ΝΕΚ – 01424
MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών
της πληροφορίας και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση κτιριακών δαπανών, δαπανών τεχνογνωσίας,
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού και δαπανών ανάπτυξης πρωτοτύπου, χωρίς όμως μείωση του
εγκεκριμένου επιλέξιμου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
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.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για
τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τις προτεινόμενες
αλλαγές, όπως αποτυπώνονται και στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος
του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.
Ο συνολικός χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των
δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διατηρείται στα
156.962,50 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 94.177,50 €.

5. ΝΕΚ 01125 ΜΟΜΠΑΡΤΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή της διάθεσης επιγραμμικού (on line) λογισμικού και υπέβαλε
αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, με αντίστοιχη μείωση του
εγκεκριμένου επιλέξιμου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές
επιφέρουν μικρή απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης
χωρίς να καθιστούν το επενδυτικό σχέδιο μη επιλέξιμο καθώς οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν τη
βαθμολογία της πρότασης από 828,50 μονάδες σε 816,50 μονάδες ενώ επίσης δεν επηρεάζουν τον
ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, όπως επισημαίνεται και στη θετική εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ.
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για
την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης εκτός από μη επιλέξιμη
δαπάνη ύψους 11.904,00€, σύμφωνα με τις λοιπές προτεινόμενες αλλαγές, όπως αποτυπώνονται στους
Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της
Επιτροπής.
Ο τελικός χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των
δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος μειώνεται στα
101.059,89 (από 143.220,97€) και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 60.635,93€ (από 85.932,58€).

Δ.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
(Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)

1. ΝΕΚ-00627 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων εισήχθηκε προς συζήτηση από
τον ΕΦΕΠΑΕ με το ερώτημα της οριστικής παραλαβής ολοκληρωμένου έργου και έγκρισης μικρών
διαφοροποιήσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στις 25.05.2015 η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα τροποποίησης και τελικής επαλήθευσης με το οποίο
ζητούσε αντικατάσταση των δαπανών εξειδικευμένου προσωπικού, ύψους 17.929,56 €, με την αγορά
επιπρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού και δαπανών εγκατάστασης αυτού στις οποίες είχε προβεί.
Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 32/23.06.2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο έγινε αποδεκτό
με την ΑΠ 86471/488/24.08.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, είχε ζητηθεί η «...
απόσυρση του αιτήματος προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να διενεργήσει επιτόπια επαλήθευση ολοκλήρωσης της
επένδυσης και να προσέλθει εκ νέου με συνολική εισήγηση επί του έργου που υλοποιήθηκε και των όποιων
ευρημάτων της επιτόπιας επαλήθευσης / ελέγχου …».
Με την έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
έως τις 30/6/2015, η επιχείρηση προέβη σε ακύρωση του από 25.05.2015 αιτήματος τροποποίησης και
του αιτήματος τελικής επαλήθευσης και επανήλθε στις 9.9.2015 με υποβολή νέου αιτήματος τελικής
επαλήθευσης. Κατόπιν αυτού, ο ΕΦΕΠΑΕ διενήργησε επιτόπια επαλήθευση του έργου στις 22.09.2015.
Κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι :
α) Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η κατασκευή των τεχνικών υποδομών του έργου, η προμήθεια του
λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, η προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού, η εκπόνηση
ειδικών μελετών, οι μελέτες και η εγκατάσταση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με
τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004.
β) Η επένδυση βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
γ) Η επιχείρηση προχώρησε στην κατασκευή επιπρόσθετων εργασιών και δαπανών για την
εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και δαπανών προμήθειας εξοπλισμού ύψους 14.678,72€.
δ) Η επιχείρηση προέβη στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο προσέλαβε στις
1/7/2014 και διατηρεί μέχρι και σήμερα.
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ε) Ως νέα επιχείρηση διατηρεί το υπόλοιπο προσωπικό της σε σχέση με το Μ.Ο. 2010/2011 έως την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (22.09.2015), ως ορίζει ο Οδηγός του προγράμματος.
Ωστόσο από τα παραστατικά που προσκομίστηκαν διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των δαπανών που
αφορούν στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ύψους 17.929,56 €, επιλέξιμες είναι μόνο οι
δαπάνες ύψους ποσού 2.109,56 €, διότι η λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου του εργαζόμενου για τον
χαρακτηρισμό του ως εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος έλαβε χώρα
στις 24.06.2015. Ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται τη έγκριση της δυνατότητας μεταφοράς των υπολειπόμενων
δαπανών ύψους 14.678,72 € από την κατηγορία «δαπανών εξειδικευμένου προσωπικού» στην
κατηγορία «προμήθειας παραγωγικού και εργαστηριακού εξοπλισμού» (Κατηγορία 2Α) όπως
αποτυπώνεται στην αίτηση για την τελική επαλήθευση της επιχείρησης και τη δυνατότητα να
προχωρήσει στην παραλαβή του έργου.
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
είναι απολύτως συμβατές με τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του
ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ και τον Οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει, αποδέχεται τον έλεγχο του
ΕΦΕΠΑΕ και τη θετική του εισήγηση για τη μεταφορά δαπανών ύψους 14.678,72 € από την κατηγορία
των δαπανών εξειδικευμένου προσωπικού στην κατηγορία της προμήθειας παραγωγικού και
εργαστηριακού εξοπλισμού (Κατηγορία 2Α). Επίσης οι αποκλίσεις του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου στις δαπάνες του εξοπλισμού ανέρχονται στο 5% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού θεωρούνται ως ήσσονος σημασίας, ενώ διατηρείται ο όρος του εξειδικευμένου
προσωπικού σύμφωνα με το Οδηγό του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την
ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος
διαμορφώνεται και οριστικοποιείται σε 297.927,00 € από 299.908,28 € και η δημόσια δαπάνη
(επιχορήγηση) σε 178.756,20 €.
ΙΙ. )

Παραλαβή έργων

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ του
ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει προχωρήσει στην παραλαβή σαράντα δύο (42) ολοκληρωμένων έργων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος, χωρίς αποκλίσεις από το εγκεκριμένο επενδυτικό
σχέδιο έκαστου δικαιούχου. Εξ αυτών σε 13 έργα έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των στόχων, ενώ σε
29 έργα η παραλαβή δεν αφορά έλεγχο των στόχων.
Με βάση την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει αποδεκτή την παραλαβή των
έργων (είτε με έλεγχο, είτε χωρίς έλεγχο επίτευξης των στόχων), με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη
συνημμένη στα παρόντα πρακτικά «Κατάσταση – Πίνακα» και οριστικοποιεί τα στοιχεία παραλαβής
τους σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση.
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Τα 42 παραληφθέντα έργα είναι τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KAΔ/Περιγραφή ΚΑΔ

Χρηματοδοτούμενος
Προϋπολογισμός (€)
με βάση την
απόφαση ένταξης
43.000,30

Ημερομηνία
ολοκλήρωση
ς έργου
28/11/2014

Αναλογούσα
Δημόσια
Χρηματοδότηση
(€)
23.291,51 €

1

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ00410

ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

2

ΕΛΑΝΕΤ

3

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ00453
ΝΕΚ00855

4

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ00956

5

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ00973

ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡAΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.
SYNERGY RETAIL TECHNOLOGY
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΛΙΜΙΤΙΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΕΝΤ ΑΙ ΤΙ
ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

62.01.11.01/ Παραγωγή προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή
ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
18.20.3/Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

67.781,76

28/5/2014

25.575,19 €

63.11.13 / Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών
πληροφορικής

180.622,63

18/11/2014

77.602,86 €

62.01.12 / Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και
συστήματα

49.490,00

28/11/2014

29.567,83 €

62.09.20 /Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών π.δ.κ.α.
62.01.11.07 /Υπηρεσίες σχεδιασμού,
υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος
λογισμικού
63.12.10 / Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών
πυλών (web portals)
62.01.11.07 / Υπηρεσίες σχεδιασμού,
υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος
λογισμικού
18.13.30.02 / Προετοιμασία ψηφιακών
δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση
ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων),
συναφών με την εκτύπωση
61.10.1/Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και
μηνυμάτων
63.11.13-Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών
πληροφορικής
63.11.11.03-Υπηρεσίες Διάθεσης εξοπλισμού
επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων
25.11 - Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και
μερών μεταλλικών σκελετών

70.803,00

6/6/2014

34.187,40 €

6

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ01587

121.125,00

2/6/2014

48.679,20 €

7

ΕΛΑΝΕΤ

8

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ01824
ΝΕΚ01874

84.409,23

8/10/2014

34.021,07 €

KLARITY RISK ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

150.571,43 €

6/3/2015

62.897,48 €

9

ΕΛΑΝΕΤ

ΝΕΚ01998

ΚΙΑΚΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Π Ο.Ε.

30.030,15 €

25/5/2015

18.018,09 €

10

ΕΛΑΝΕΤ

11

Αναπτυξιακή
Κρήτης
Αναπτυξιακή
Κρήτης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ

ΝΕΚ02451
ΝΕΚ01757
ΝΕΚ01038
ΝΕΚ00961

PERSONAL CLOUD CONTACT
CENTER HELLAS
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

100.476,36

19/11/2014

54.661,72 €

155.845,33

31/7/2014

83.976,57

107.987,50

13/5/2014

64.168,41

224.750,00

26/8/2014

134.850,00

ΝΕΚ00692

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι -ΤΖΙΜΑΣ Π Ο.Ε

71.20.1 - Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων

95.238,42

23/7/2014

56.183,27

ΝΕΚ02188

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΑΒΕΕ

26.20 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών
και περιφερειακού εξοπλισμού

241.705,62

13/2/2015

138.950,60

ΝΕΚ00728

ΝΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

88.607,39

9/3/2015

49.319,03

NEK00125

KΡΟΜΠΑΣ Γ. ΗΡΑΚΛΗΣ

[14.31.10] - Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών
και κοντών καλτσών και άλλων ειδών
καλτσοποιίας,
πλεκτών ή κροσέ
32.20.12 - Κατασκευή άλλων έγχορδων
μουσικών οργάνων

32.924,52

14/1/2015

18.740,40

NEK01833

ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

63.12.10 - Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών
πυλών (web portals)

94.285,71

24/11/2014

68.721,82

ΝΕΚ00970

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.
Ο.Ε.

160.518,63

26/3/2015

53.015,84

ΝΕΚ00473

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Ο.Ε.

199.333,33

17/10/2014

118.596,00

21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

ΝΕΚ00294

28.509,07 €

06/11/13

17.051,68 €

22

ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

63.11.11.01

37.351,67 €

18/11/13

19.266,43 €

23

ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

63.11.11.01

32.111,31 €

05/02/14

19.266,79 €

24

ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

71.20.11.05

128.695,00 €

25/06/14

69.662,43 €

25

ΑΕΔΕΠ

6/6/2014

105.759,95

ΑΕΔΕΠ

[62.01] - Δραστηριότητες προγραμματισμού
ηλεκτρονικών συστημάτων
[71.20] - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

183.069,56€

26

134.740,00€

27/11/2014

72.483,54

27

ANΔΙΑ

199.999,98

8/6/2014

119.999,99

28

ΑΝΔΙΑ

ΝΕΚ01226
ΝΕΚ01846
NEK02261
ΝΚΕ00454
ΝΚΕ01609
ΝΕΚ01620
ΝΕΚ02212
ΝΕΚ-

ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΚΛ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΟΕ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΤΙΝΟΥ

[72.20.11] - Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής
ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις,
[62.09.20] - Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών
της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών
π.δ.κ.α.
[25.11] - Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και
μερών μεταλλικών σκελετών, [28.41] Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης
μετάλλου
71.20.11.03

133.591,56

8/6/2014

75.441,35

177.735,26

18/2/2015

106.376,07

12
13

14

15

16

17

18

19

20

29

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

AppArt ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κ.ΔΙΑΚΙΔΗ-Ι.ΜΗΝΑΣ Ο.Ε.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ι & Δ Ο.Ε.
Α.ΒΡΟΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ECO2 ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ

01.63.10.03/ Υπηρεσίες απολύμανσης
αγροτικών προιόντων
32.50.22.03/Κατασκευή τεχνητών δοντιών
εργασίες οδοντοτεχνίτη
20.59.59.02 / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩN
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00375
ΝΕΚ00455

ΤΣΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ΝΕΚ00606

Ν.ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

32

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ΝΕΚ00703

33

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
TELELOG A.E.
ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

34

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

35

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

36

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

37

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

38

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

39

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

40

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

41

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

42

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

30

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

31

ΝΕΚ00712
ΝΕΚ01301
ΝΕΚ01484

ΜΕΝGIA Α.Ε.
ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

NEK01922
ΝΕΚ01958
ΝΕΚ01966

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΝΕΚ00044
ΝΕΚ02247
NEK02073

ΕΝVIA A.E.

NEK02585

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
Ε.Ε.

ΠΡΟΔΑΦΙΚΑΣ ΦΙΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

VIDAVO A.E.
SMART UP ΙΚΕ

ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ
23.70.11 / Κοπή, μορφοποίηση και τελική
επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη,
αλάβαστρου,
επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από
κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή
πεζοδρομίων,
πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ)
τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού
18.12.11 / Υπηρεσίες εκτύπωσης
γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών
καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με
διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών
62.01.11.02 / Υπηρεσίες ανάπτυξης &
υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

169.480,00

26/11/2014

100.379,99

290.106,26

28/11/2014

126.011,46

89.565,00

30/8/2013

53.739,00

72.19.14.02 / Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

175.992,00

11/9/2014

105.115,85

28.29.23 / Κατασκευή παρεμβυσμάτων
(τσιμουχών) από μεταλλικά φύλλα μηχανικών
στεγανοποιήσεων
18.12.12 / Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών
καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου
διαφημιστικού υλικού
63.11.13 / Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών
πληροφορικής
63.12.10 / Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών
πυλών (web portals)
63.11.11.02 / Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων
δεδομένων,
63.11.13 / Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών
πληροφορικής,
63.11.11.03 / Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού
επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων
(υπολογιστικής ισχύος κλπ)
39.00.2 / Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και
εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
72.19.30 / Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής
ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
63.11.11.04 / Υπηρεσίες
προετοιμασίας εισαγωγής
δεδομένων, 62.09.20 / Άλλες υπηρεσίες των
τεχνολογιών της
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών π.δ.κ.α.
72.19.15.01 / Υπηρεσίες περιβαλλοντικής
έρευνας

261.533,00

25/11/2014

117.748,56

39.231,00

1/10/2014

23.530,32

77.675,00

25/11/2014

46.605,00

70.563,30

8/10/2014

31.188,62

99.748,33

11/11/2014

59.849,00

42.206,35

18/3/2015

19.760,08

160.178,91

1/12/2014

82.630,22

70.000,00

25/11/2014

41.744,44

142.260,00

17/12/2014

85.356,00

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 33/30-09-2015 της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των
ανωτέρω επιχειρήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Συνημμένα:
Το Πρακτικό Νο 33/30-09-2015 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.
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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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