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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή Πρακτικών Νο 29/21-4-2015 και Νο 30/22-4-2015 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/2005) και ιδίως το άρθρο 90. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τα  Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 

135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του  άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) 

"Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 

147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή 

προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 

185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».  

3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 10938/10-3-2015 (ΦΕΚ 123/Υ.Ο.Δ.Δ./12-3-2015) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας περί διορισμού του κ. Ιωάννη Τόλιου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

6. 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 

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

άλλες διατάξεις». 

8. 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). 

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. 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.  

14. 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. 

15.  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). 

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

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

17.  Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/24-9-2008). 

18.  Την με αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με Α.Π.: 

58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 

2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 

2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 

1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 

49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

19.  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). 

20.  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) 

21.  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). 

22.  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). 

23. 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. 

24. 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». 

25. 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 
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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. 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 3962/564/27-3-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Αποδοχή του Πρακτικού Νο 

1/25-01-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013».  

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6274/73/20-01-2015 (ΦΕΚ 193/Β/23-01-2015) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 

ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. 

28. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 60049/464/4-6-2015 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 

2007-2013, με το οποίο διαβιβάζονται τα  Πρακτικά Νο 29/21-4-2015 και Νο 30/22-4-2015 

της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας. 

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

καθώς και τις παρασχεθείσες δια ζώσης επεξηγήσεις. 

30. To από 4-6-2015 ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο του 

κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

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

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την Αποδοχή των Πρακτικών Νο 29/21-4-2015 και Νο 30/22-4-2015 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 Διαχείρισης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 29/ 21-4-2015 

 

 

Α. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ  -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ) 
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1.         ΝΕΚ - 02259   ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Με γραπτό αίτημα της η επιχείρηση ζήτησε την απένταξη της από το πρόγραμμα. Μετά το 

αίτημα της  «Οικειοθελούς Απένταξης» η Επιτροπή Παρακολούθησης θεωρεί εύλογη την 

αποδοχή του και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ προτείνει την απένταξη της 

επιχείρησης από το πρόγραμμα.  

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 

 

 

Β. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ  –  ΕΛΑΝΕΤ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ) 

 

1.       ΝΕΚ – 02615   Κ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων 

μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο, κυρίως, περιλαμβάνει τροποποίηση 

δαπανών μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, τη δαπάνη σχετικά με το εξειδικευμένο 

προσωπικό και τη δαπάνη για την τεχνογνωσία, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού.  

Από την εμπεριστατωμένη 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, όπως 

ορθά επισημαίνεται και στη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για 

τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με 

προτεινόμενες αλλαγές, όπως αποτυπώνονται στους Πίνακες 1.3.2 και 1.2.3 του σχετικού 

εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα Πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο συνολικά επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή 

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

παραμένει στα 124.539,00 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 74.723,40 € 

 

 

2. ΝΕΚ – 00954  ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ.  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή συσκευών για την προστασία του περιβάλλοντος 

τα οποία εγκαθίστανται σε πλωτά μέσα.  Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση 

του μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, τροποποίηση του λογισμικού, ανάπτυξη 

πρωτοτύπου και κατάργηση δαπάνης ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Επίσης, εξετάζεται το θέμα επιλεξιμότητας συγκεκριμένης δαπάνης για την κατοχύρωση 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε σχέση με το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου.    

 

Α) Τροποποίηση ΦΟΑ : 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. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει αποδεκτό 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. 

 Β) Εξέταση επιλεξιμότητας δαπάνης: Κατά τον έλεγχο των παραστατικών της επιχείρησης, ο 

ΕΦΕΠΑΕ διαπίστωσε ότι η επιχείρηση είχε αρχικά υποβάλει στον Οργασμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αίτημα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) για την προστασία του συστήματος 

διαχείρισης θαλασσίου έρματος που έχει αναπτύξει, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του 

προγράμματος.    

Το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί από τον ΟΒΙ λόγω έλλειψης κατά νόμο επαρκών στοιχείων 

τεκμηρίωσης. Μετά την προκήρυξη του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 

και καθ’ υπόδειξη του ΟΒΙ για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και αποφυγής καταβολής νέων 

τελών και παραβόλων, η εταιρεία δεν υπέβαλε νέα αίτηση αλλά έκανε χρήση του αριθμού 

πρωτοκόλλου της ήδη κατατεθειμένης αίτησης υποβάλλοντας συμπληρωματικά στοιχεία με 

ημερομηνία στις 24.06.2011. Η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της προκήρυξης του 

προγράμματος και συνεπώς επιλέξιμη για το πρόγραμμα. Μετά την εξέταση των στοιχείων και 

την υποβολή επιπρόσθετων επεξηγήσεων από την εταιρεία, ο ΟΒΙ προχώρησε στην Τελική 

Έκθεση Έρευνας για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και στην έκδοση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 

με ημερομηνία 20.03.2012.  

Από την εξέταση όλων των ανωτέρω και των διαθέσιμων πιστοποιητικών προκύπτει ότι δεν 

υφίσταται θέμα επιλεξιμότητας της δαπάνης για τη λήψη του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ως 

προς τον χρόνο της υποβολής της, όπως διαπιστώνεται και στη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η αρχική υποβολή, όπως και η καταβολή των τελών για (Δ.Ε.) δεν δύναται να θεωρηθεί πράξη 

έναρξης έργου διότι αφορά λήψη πιστοποιητικού και μόνο και όχι ενέργεια έναρξης έργων όπως 

για παράδειγμα, «κατασκευαστικών εργασιών ή πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσμευσης για παραγγελία 

εξοπλισμού εκτός των προκαταρτικών μελετών σκοπιμότητας κτλ», όπως αυτά ορίζονται και 

νοούνται στην ΑΠ 48175/22.10.2008 εγκύκλιο περί «Οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 

3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» του (τότε) ΥΠΟΙΟ.  

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας η ύπαρξη 

πατέντας ή υποβολή αιτήματος για (ΔΕ), δεν αποτελούσε απαραίτητο και καθοριστικό 

προαπαιτούμενο ή προϋπόθεση συμμετοχής. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υφίσταται ζήτημα μη επιλεξιμότητας της δαπάνης και εισηγείται 

θετικά για την οικονομική κάλυψη της δαπάνης στο πλαίσιο του προγράμματος, λαμβάνοντας 

ως έναρξη για την υλοποίηση αυτής την πρώτη ενέργεια βάσει της οποίας αναπτύσσεται και 

τεκμηριώνεται το Επενδυτικό Σχέδιο και στοιχειοθετούνται οι σχετικές με αυτό δαπάνες, οι 

οποίες έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι στις 24/5/2011.  

 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου 

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

προγράμματος παραμένει στα 265.987,51 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 159.592,51 

€ 

 

 

3. ΝΕΚ – 01409 MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης 

τεχνολογιών της πληροφορίας. Υπέβαλε αίτημα για την τροποποίηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση 

κτιριακών δαπανών, μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, τροποποίηση του λογισμικού, του 

Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, καθώς και των δαπανών προβολής και προώθησης.  
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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 εισηγείται να γίνει  αποδεκτό 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 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 114.736,16 € από 123.273,84 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 68.841,70 €, από 

73.964,30 €. 

 

 

4. ΝΕΚ – 00716    ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α Ο.Ε 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής περιεχομένου δικτυακών πυλών ( web 

portas ). Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση των δαπανών του μηχανογραφικού και 

του λοιπού εξοπλισμού αλλά και τροποποίηση του λογισμικού. 

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 εισηγείται να γίνει  αποδεκτό 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 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 53.341,92 € από 51.544,51 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 32.005,15 € από 

36.926,71 €. 

 

 

5. ΝΕΚ – 01570    ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών και 

φυσικών ιδιοτήτων υλικών και σε παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων. Υπέβαλε αίτημα 

τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο 

περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση κτιριακών δαπανών, μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού 

και δαπανών προβολής και προώθησης.  

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 εισηγείται να γίνει  αποδεκτό το 

αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

επένδυσης σύμφωνα με τις προτεινόμενες  αλλαγές, όπως αποτυπώνονται και στους Πίνακες 
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1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα Πρακτικά της 

Επιτροπής.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 69.064,69 € από 71.424,69 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 41.438,81 € από 

42.854,81 €. 

 

 

6. ΝΕΚ – 00585    ΖΑΝΝΟΣ – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, σε υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης για τις επιστήμες υπολογιστών 

και πληροφοριών, σε υπηρεσίες έρευνες για την πληροφορική και σε υπηρεσίες έρευνας και 

πειραματικής ανάπτυξης για τα οικονομικά και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση 

μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, δαπανών τεχνογνωσίας και τροποποίηση της δαπάνης 

του εξειδικευμένου προσωπικού.  

Μετά από την προσκόμιση επιπλέον διευκρινιστικών στοιχείων ως προς την τροποποίηση καθώς 

και από την εξέταση των διαθέσιμων  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 εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος 

της επιχείρησης για τροποποίηση του ΦΟΑ της επένδυσης σύμφωνα με τις αλλαγές που 

αποτυπώνονται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του 

ΕΦΕΠΑΕ και στα Πρακτικά της Επιτροπής.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 125.451,45 € από 136.453,29 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 75.270,87 € από 

81.871,97 €. 

 

 

7. ΝΕΚ-00308 ΝΥΔΩΡ ΜΠΑΙΟΦΙΛΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα 

μέσα και κατασκευάζει φίλτρα και διατάξεις καθαρισμού νερού. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης 

του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, που κυρίως περιλαμβάνει 

τροποποίηση μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού και των δαπανών προβολής και 

προώθησης. 

 Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 

αλλαγές επιφέρουν μικρή μόνο απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που είχαν αποτελέσει 

αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της 

επένδυσης, όπως επισημαίνεται και στη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η νέα βαθμολογία του 

επενδυτικού σχεδίου, μετά τον έλεγχο των κριτηρίων, διαμορφώνεται από 916,75 σε 883,75 

μονάδες. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει  αποδεκτό 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.  
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Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 221.130,75 € από 223.111,146 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 132.678,45 € 

(από 133.866,70 €). 

 

 

8. ΝΕΚ - 01822    Σ . ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για Έκδοση Λογισμικού. 

Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, που 

περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση του μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού και των 

δαπανών προβολής και προώθησης. 

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 εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος 

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 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των 

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

στα 85.386,24€ από 85.600,00€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 51.231,74 € από 

51.360,00 €. 

 

 

9. ΝΕΚ – 1824    Κ. ΔΙΑΚΙΔΗ  –  Ι. ΜΗΝΑΣ  Ο.Ε. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής περιεχομένου δικτυακών πυλών (web 

portal). Στις 8.10.2014 η επιχείρηση υπέβαλλε αίτημα τελικής επαλήθευσης. Εισάγεται για 

εξέταση στην  Επιτροπή διότι κατά τον διοικητικό έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου 

διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί στη Δράση «Τ.ΕΠΙΧ.-ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (σύμβαση δανείου ΤΕΠΙΧ-ΤΑΝΕ με αριθμό 4617027079/13-02-

2014) από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με δανειοδότηση του 

επενδυτικού/επιχειρηματικού σχεδίου ποσού 20.000,00 €, για κάλυψη δαπανών που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Από εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, αλλά και με βάση το 

υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ-ΤΑΝΕ, 

προκύπτει ότι η σύμβαση της επιχείρησης με το ΤΕΠΙΧ-ΤΑΝΕ θεωρείται ότι δεν επιφέρει 

αλλαγή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης όπως αρχικά είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα 

«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Εντούτοις, μπορεί να επηρεάσει το ισοδύναμο της 

επιχορήγησης όπως προβλέπεται στον Οδηγό του προγράμματος. Επίσης, σύμφωνα με έλεγχο 

που διενήργησε ο ΕΦΕΠΑΕ, δεν παραβιάζεται το όριο σώρευσης του κανονισμού De-Minimis.  

 

Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στον ΕΦΕΠΑΕ να 

επιχορηγήσει τα σχετικά τιμολόγια στο υπολειπόμενο ποσοστό από αυτό που χρηματοδοτεί το 

ΤΕΠΙΧ-ΤΑΝΕ, ώστε να ικανοποιείται και όρος του «ισοδύναμου επιχορήγησης».  

 

 

10. ΝΕΚ – 02653  ENERGY PROJECT ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑ   Ε.Ε. 

 

ΑΔΑ: 66ΣΘ465ΦΘΗ-ΚΡΝ



  Σελ 10 από 22 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Η εισαγωγή 

εξέτασης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στις εργασίες της Επιτροπής 

Παρακολούθησης αφορά στη διαδικασία της απένταξης της από το Πρόγραμμα. Η εταιρία 

υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) σε 

εκπρόθεσμη ημερομηνία καθώς και αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης. 

Το αίτημα της παράτασης του χρόνου υλοποίησης δεν αξιολογήθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ 

καθόσον από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προέκυψε ότι η επιχείρηση αν και είχε 

υλοποιήσει το 30 % του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, εντούτοις η υλοποίηση αυτή 

αφορούσε τροποποιημένες και  χωρίς έγκριση δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές είχαν συμπεριληφθεί 

στο αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που είχε εκπρόθεσμα 

υποβάλει η επιχείρηση.  

Το αίτημα της επιχείρησης για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

αυτής είχε εξεταστεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 02.12.2014 (Πρακτικό Νο 26). Η 

Επιτροπή είχε εισηγηθεί την απόρριψή του ως εκπρόθεσμου, συμφωνώντας με τη σχετική 

εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η εισήγηση της Επιτροπής εγκρίθηκε με την Οικ.8342/105/23.01.2015 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.  

Με την απόρριψη του παραπάνω αιτήματος, η παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης 

της επένδυσης απορρίφθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ, καθώς δεν είχε υλοποιηθεί ποσοστό 30% του 

εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως ορίζει ο οδηγός του προγράμματος 

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», που αποτελεί βασική προϋπόθεση 

αποδοχής αιτήματος παράτασης. 

Με την Ε 385/05.02.2015 επιστολή της ΕΛΑΝΕΤ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, η επιχείρηση 

ενημερώθηκε για όλα τα ανωτέρω ενημερώνοντάς την παράλληλα, ότι θα δρομολογήσει τη 

διαδικασία απένταξης του έργου από το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», σύμφωνα και με τον Οδηγό του προγράμματος. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 10.06.2014 δεν είχε υλοποιηθεί το 30 % του 

φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου του έργου (βασικό κριτήριο του Οδηγού του 

προγράμματος για τη χορήγηση παράτασης στα έργα) και ότι δεν έχει υπάρξει άλλο σχετικό 

αίτημα από την επιχείρηση, εισηγείται την απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα. 

 

 

11. ΝΕΚ – 01847   ΑΛΦΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας και εισάγεται προς 

συζήτηση στην Επιτροπή με το ερώτημα της απένταξης του έργου λόγο μη τήρησης βασικών 

όρων επιλεξιμότητας του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (μη 

επιλέξιμη αλλαγή μετοχικής σύνθεσης καθώς και μη επιλέξιμη βαθμολογία Επενδυτικού 

Σχεδίου  μετά και από μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις).  

Πιο συγκεκριμένα, στις 02.04.2014 η επιχείρηση υπέβαλλε α) αίτημα αλλαγής της μετοχικής της 

σύνθεσης (Αρ. Πρ. ΕΛΑΝΕΤ 1328/02.04.2014) από την αρχική, ήτοι από την : 

 Αγιάνογλου Ιωσήφ με ποσοστό συμμετοχής  33,35 %, 

 Κυριακίδη Ευανθία με ποσοστό συμμετοχής  33,35 %, 

 Κάππας Αθανάσιος με ποσοστό συμμετοχής  16,65 % 

 Μανδηλαράς Ανδρέας με ποσοστό συμμετοχής  16,65 % 

στη νέα μετοχική σύνθεση : 

 Αγιάνογλου Ιωσήφ με ποσοστό συμμετοχής  67,00 % 

 Κυριακίδη Ευανθία με ποσοστό συμμετοχής  33,00 % 

Και β) αίτημα διοικητικού ελέγχου (ΑΠ ΕΛΑΝΕΤ 267/02.04.2014), το οποίο δεν εξετάστηκε 

καθώς προηγείται η αξιολόγηση του αιτήματος αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης η οποία 
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δύναται να θέσει θέμα επιλεξιμότητας του έργου στο πρόγραμμα λόγω μη ικανοποίησης των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στις 04.06.2014 η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα (ΑΠ ΕΛΑΝΕΤ 

2154/04.06.2014) για παράταση υλοποίησης της επένδυσης μέχρι 30.11.2014, το οποίο πάλι δεν 

εξετάστηκε για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους. 

Στο πλαίσιο της εξέτασης του πρώτου αιτήματος έγινε επανέλεγχος των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας με βάση την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μετόχων 

και των υπευθύνων του έργου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το αίτημα δεν 

τεκμηριώνεται καθώς ο μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Ιωσήφ Αγιανόγλου,  

ουδέποτε προσκόμισε τους απαιτούμενους  

τίτλους σπουδών του, ούτε και κατά τη διάρκεια της δια ζώσης παρουσίας του στη συνεδρίαση 

της Επιτροπής (Πρακτικό Νο 26 της 02-12-2014). Επίσης, δεν δόθηκαν αξιόπιστες και επαρκείς 

εξηγήσεις από τον κ. Ιωσήφ Αγιανόγλου που να στοιχειοθετούν ύπαρξη πτυχίου ή σχετικού 

τίτλου σπουδών, αλλά ούτε προσκομίστηκαν στοιχεία που να οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή. 

Βάσει των ανωτέρω και λόγω της παντελούς έλλειψης στοιχείων τα οποία οδηγούν σε 

ικανοποίηση των βασικών κριτηρίων επιλεξιμότητας, η Επιτροπή είχε εισηγηθεί την απόρριψη 

του αιτήματος αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της επιχείρησης. Σε συνέχεια της απόρριψης 

του αιτήματος αυτού η Επιτροπή υποχρεώθηκε να μην αποδεχθεί και την εξέταση των δύο 

αιτημάτων για τον διοικητικό έλεγχο και για την παράταση. Ζήτησε, μάλιστα, από τον ΕΦΕΠΑΕ 

να διερευνήσει το χρόνο μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης και να ελέγξει εάν οι δαπάνες στις 

οποίες έχει προβεί η επιχείρηση έχουν γίνει με την αρχική ή με τη νέα, μη επιλέξιμη, μετοχική 

σύνθεση. Η εισήγηση αυτή της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 23.01.2015 με την ΑΠ: Οικ.8342/105 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποίησε έλεγχο δαπανών στην 

επιχείρηση και διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες και με την αρχική αλλά και με τη 

νέα, μη επιλέξιμη, μετοχική σύνθεση. Έτσι, πραγματοποιώντας αναβαθμολόγηση των κριτηρίων 

Β + Γ, το νέο άθροισμα αυτών διαμορφώνεται Β + Γ < 350 και η επιχείρηση δεν ικανοποιεί 

πλέον τη βασική προϋπόθεση / κριτήριο επιλεξιμότητας του Οδηγού του Προγράμματος.  

Με την ΑΠ: Ε431/10.02.2015 επιστολή της ΕΛΑΝΕΤ - ΕΦΕΠΑΕ η επιχείρηση έλαβε γνώση για 

τα ανωτέρω χωρίς να προβεί σε νέα ενέργεια ή κίνηση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνέχεια της σχετικής Απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΠ: Οικ. 8342/105/23.01.2015) η 

Επιτροπή εισηγείται την απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Οδηγό του Προγράμματος. 

 

 

12. ΝΕΚ-00976 ETHOS MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών. Με τις 

επιστολές της ΕΛΑΝΕΤ, αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Ε1760/ΒΓ/ΘΒ/μθ/8.5.2014 και 

Ε2900/ΒΓ/ΘΒ/μθ/31.7.2014 η επιχείρηση ενημερώθηκε ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

έργου της έχει λήξει χωρίς εντούτοις να έχει υποβληθεί εκ μέρους της αίτημα ολοκλήρωσης ή 

παράτασης ή ακόμα και ελέγχου δαπανών.  

Παρά τις γραπτές και ηλεκτρονικές ενημερώσεις του ΕΦΕΠΑΕ η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει 

μέχρι σήμερα κανένα αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου, είτε αίτημα ολοκλήρωσης στις 

10.06.2014, ούτε τεκμαίρεται ότι έχει υλοποιήσει έστω το 30 % του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ο ΕΦΕΠΑΕ 

εισηγείται την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα». 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κρίνοντας με βάση τον Οδηγό του Προγράμματος και 

αποδεχόμενη την εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ, αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, προτείνει απένταξη 
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της επιχείρησης από το  Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια επιχορήγηση. 

 

 

13.   ΝΕΚ-01766 DIGITAL COGNITIVE IMMERSION SYSTEMS – ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής περιεχομένου δικτυακών πυλών. Με τις 

επιστολές της ΕΛΑΝΕΤ με στοιχεία Ε1760/ΒΓ/ΘΒ/μθ/8.05.2014 και 

Ε2900/ΒΓ/ΘΒ/μθ/31.07.2014, ως αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, η επιχείρηση ενημερώθηκε 

ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της έχει λήξει χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα 

ολοκλήρωσης ή παράτασης ή ακόμα ελέγχου υλοποίησης δαπανών. 

Παρά τις γραπτές και ηλεκτρονικές ενημερώσεις, η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα 

κανένα αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου, είτε αίτημα ολοκλήρωσης, ούτε τεκμαίρεται 

ότι έχει υλοποιήσει έστω το 30 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της. Συνεπώς, σύμφωνα με 

τον Οδηγό του Προγράμματος ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται την απένταξη της επιχείρησης από το 

πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κρίνοντας με βάση τον Οδηγό του Προγράμματος και 

αποδεχόμενη την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προτείνει απένταξη της επιχείρησης από το 

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».  

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια επιχορήγηση. 

 

 

14. ΝΕΚ – 01925   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Η. ΠΟΥΛΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 

και σε παροχή υπηρεσιών για εφαρμογές πληροφορικής και εισήχθηκε για συζήτηση από τον 

ΕΦΕΠΑΕ με το ερώτημα της απένταξης του έργου διότι ως τις 10-06-2014 δεν εκτέλεσε το 30 

% του οικονομικού αντικειμένου του συνολικά εγκεκριμένου έργου της, όπως προβλέπει και 

επιβάλει ο Οδηγός του Προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αίτημα εξάμηνης παράτασης (ηλεκτρονική 

υποβολή στις 08.06.2014) υλοποίησης του έργου της εταιρείας απορρίφθηκε με την ΑΠ: 

Ε3501/16.10.2014 απόφαση της ΕΛΑΝΕΤ, διότι το οικονομικό αντικείμενο του έργου που 

αντιστοιχεί σε εγκεκριμένες δαπάνες δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού εγκεκριμένου 

έργου, όπως προβλέπει ο Οδηγός του Προγράμματος.  

Η επιχείρηση υπέβαλε ένσταση – αίτημα θεραπείας, με επιχείρημα το γεγονός ότι η 

τιμολογηθείσα αξία του εκτελεσθέντος έργου υπερβαίνει το 30 % του οικονομικού αντικειμένου 

του έργου. Εντούτοις, από την εξέταση των στοιχείων που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι οι 

υλοποιηθείσες δαπάνες αντιστοιχούν μόνο στο 22,25 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και 

ότι η επιχείρηση δεν έχει εξοφλήσει ποσοστό 30 % του οικονομικού αντικειμένου του έργου έως 

10.06.2014 που αποτελεί το κριτήριο για τη λήψη παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του 

προγράμματος. Στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το θέμα αυτό είχε 

κληθεί και κ. Αθανάσιος Πούλιος, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου να 

υποστηρίξει με στοιχεία το αίτημά του. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος θεραπείας της 

επιχείρησης (Πρακτικό Νο 25 της 28.11.2014) η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε 

με την Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών (ΑΠ: Οικ. 8342/105/23.01.2015) του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 Η επιχείρηση έλαβε γνώση για τα ανωτέρω με την ΑΠ: Ε384/05.02.2015 επιστολή της 

ΕΛΑΝΕΤ, του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, χωρίς να προβεί σε νέα ενέργεια ή κίνηση. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνέχεια της Απόφασης Αποδοχής Πρακτικών του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΠ: Οικ.8342/105/23.01.2015), 

εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις και όρους του οδηγού του προγράμματος εισηγείται την απένταξη 

του έργου από το Πρόγραμμα.  

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια επιχορήγηση. 

 

 

15. ΝΕΚ – 00416    ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΡΥΠΟΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.  
 

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζοντας το αίτημα της οικειοθελούς απένταξης της 

επιχείρησης και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ προτείνει την αποδοχή του 

αιτήματος και την απένταξη της επιχείρησης από το Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση 

δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια επιχορήγηση. 

 

 

16.   ΝΕΚ – 02102    ΜΑΣΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
 

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της απένταξης της επιχείρησης 

από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος της ίδιας και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του 

ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 

 

 

17. ΝΕΚ – 01308 CINSIGHT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και 

εισάγεται προς συζήτηση κατόπιν αιτήματος θεραπείας της επιχείρησης για επανένταξη της στο 

πρόγραμμα.  

Η επιχείρηση με την ΑΠ: Οικ. 8342/105/23.01.2015 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πρακτικό 25 της 28.11.2014) είχε απενταχθεί 

από το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητας και είχε κληθεί να επιστρέψει την 

καταβληθείσα σε αυτήν επιχορήγηση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 Συγκεκριμένα, το Πρακτικό 25 της Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρει: «Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 10.06.2014 έχει εξοφληθεί σύμφωνα με του όρους του 

προγράμματος, το 19,70% του οικονομικού αντικειμένου του έργου ποσοστό κάτω από το όριο του 

30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου που αποτελεί κριτήριο για τη λήψη της παράτασης 

σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ως ισχύει, εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος 

θεραπείας της επιχείρησης και την απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον Οδηγό 

του προγράμματος ως ισχύει. Ο ΕΦΕΠΑΕ μετά την έκδοση της απόφασης απένταξης καλείται να 

εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες έντοκης επιστροφής της προκαταβολής της δημόσιας 

χρηματοδότησης (επιχορήγησης) ύψους 37.395,50 € που έλαβε η επιχείρηση στις 12.06.2013. Σε 

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

καλείται να προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και τη λήψη των τόκων». 

Στις 13.02.2015 η επιχείρηση απέστειλε στον ΕΦΕΠΑΕ επιστολή όπου αιτείται την επανένταξη 

της επιχείρησης στο Πρόγραμμα και δηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου της 

χωρίς ωστόσο να υποβληθεί κάποιο επιπρόσθετο στοιχείο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, αφού προσκάλεσε εκ νέου την κα Δέσποινα Μπαρδακίδου, 

νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας να παραστεί δια ζώσης προκειμένου να υποστηρίξει το αίτημα 
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θεραπείας που έχει υποβάλει και να παράσχει περισσότερες διευκρινίσεις και επιπρόσθετα 

στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστώνει  ότι :  

a. Ο επενδυτής επιβεβαίωσε ότι με δική του ευθύνη δεν υλοποίησε εμπρόθεσμα το 30% του 

οικονομικού αντικειμένου του έργου.   

b. Δεν προέκυψαν ούτε προσκομίστηκαν νέα στοιχεία που να συμβάλλουν στην άρση της 

απόφασης απένταξης ή στην ακύρωση της αιτιολογίας της.   

c. Ακόμη και σε περίπτωση που θα μπορούσε να εξεταστεί το θέμα ολοκλήρωσης του έργου 

στις 18.07.2014 τίθεται σε αμφιβολία η συνολική βαθμολογία του έργου στο σύνολο της 

(βασική επιλεξιμότητα), καθώς και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του 

επενδυτικού σχεδίου. 

  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την απόρριψη και του νέου αιτήματος της επιχείρησης 

και την διατήρηση της απένταξης αυτής από το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται και στο Πρακτικό 

25, το οποίο έγινε αποδεκτό με την ΑΠ: Οικ. 8342/105/23.01.2015 Απόφαση Αποδοχής 

Πρακτικών του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

 

 

18. ΝΕΚ – 01588   ΠΑΝ - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών που 

χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Υπέβαλλε αίτημα θεραπείας επί περικοπής δαπανών που 

προέκυψε από εξέταση προηγούμενου αιτήματός της για την τροποποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου.   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το  Πρακτικό Νο 20/26.06.2014, το οποίο έγινε αποδεκτό με την 

ΑΠ: Οικ. 10865/2475/1.10.2014 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, δεν έγιναν αποδεκτές οι ακόλουθες δαπάνες : 

a. Η προσθήκη της δαπάνης «Λειτουργικές δαπάνες», αξίας 8.604,96 €.  

Η δαπάνη αφορούσε στην πληρωμή ενοικίων και απορρίφθηκε ως μη επιλέξιμη, καθώς 

σύμφωνα με την προσκομισθείσα σύμβαση, η εν λόγω δαπάνη αφορά μίσθωση χώρου 

μονοετούς διάρκειας και επομένως δεν τηρείται ο όρος του Προγράμματος, σύμφωνα με τον 

οποίο: "δαπάνες ενοικίων επιδοτούνται μόνο εφόσον προσκομισθεί συμβόλαιο ενοικιάσεως 

κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών" (Παράρτημα V, σελ. 107). 

b. Η αντικατάσταση της δαπάνης «Πρόσληψη Εξειδικευμένου Προσωπικού» (Στέλεχος 

Πληροφορικής), αξίας 40.000 €, με τη δαπάνη «Πρόσληψη Εξειδικευμένου Προσωπικού» (α. 

Project Manager, β.Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, γ. Λογιστής), αξίας 39.000 €.  

Στην ανωτέρω αντικατάσταση, αποδεκτή έγινε μόνο η θέση εργασίας «Project Manager», 

ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, με την αιτιολογία ότι αντιστοιχούν σε αναγκαίο προσωπικό 

για την λειτουργία κάθε επιχείρησης και όχι σε προσωπικό για την εξυπηρέτηση / κάλυψη 

του καινοτόμου χαρακτήρα της επένδυσης.  

Η επιχείρηση με την ΑΠ: 3873/13.11.2014 επιστολή της υπέβαλλε αίτημα θεραπείας - ένσταση 

κατά της ως άνω απόφασης, επικαλούμενη τους κάτωθι λόγους : 

Α) Αναφορικά με την απόρριψη της δαπάνης «Λειτουργικές δαπάνες» :  

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στο «Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής 

Λεύκιππος», η λειτουργία του οποίου καθορίζεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Όπως 

βεβαιώνεται με σχετική επιστολή που προσκομίζεται, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνάπτει 

συμβάσεις φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα μονοετούς διάρκειας οι οποίες ανανεώνονται κατ’ έτος 

κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η υπογραφή σχετικής 

σύμβασης διάρκειας 8 ετών.  

Ο Δικαιούχος, επιπλέον, τονίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις δεν αφορούν σε ενοικίαση και μόνο, 

αλλά το ΕΚΕΦΕ παρέχει υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (πρόσβαση σε δεδομένα για Ευρωπαϊκά και 
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άλλα Προγράμματα, φωτοτυπίες, ταχυδρομική εξυπηρέτηση) και επομένως η συγκεκριμένη 

δαπάνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δαπάνη «συνδρομής σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών».  

Β) Αναφορικά στην απόρριψη του εξειδικευμένου προσωπικού, ο Δικαιούχος υποστηρίζει ότι : 

1) Τα προσόντα και το αντικείμενο ενασχόλησης των ατόμων που προτείνει, καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 9.2.8 του Οδηγού Προγράμματος, διότι ο Οδηγός του 

προγράμματος κάνει ενδεικτική απαρίθμηση των ειδικοτήτων που κάνει αποδεκτές και αναφέρει 

ότι επαφίεται στην σχετική τεκμηρίωση του επενδυτή για την αναγκαιότητα πρόσληψης 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Την τεκμηρίωση αυτή ο επενδυτής την παρέχει με το αίτημά  του.  

2) Η πρόσληψη των ατόμων με τις προτεινόμενες ειδικότητες για την κάλυψη των σχετικών 

θέσεων εργασίας σχετίζονται με την πώληση του καινοτόμου προϊόντος της επιχείρησης στην 

Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά (δημιουργία δικτύου πωλήσεων) αλλά και την εξεύρεση 

της απαραίτητης για την εταιρεία χρηματοδότησης και είναι εξίσου κρίσιμες (κριτήριο 

Βιωσιμότητας) με αυτές των στελεχών της πληροφορικής που αναπτύσσουν το προϊόν. 

Κατόπιν των ανωτέρω και τις επεξηγήσεις του επενδυτή που δόθηκαν από τη δια ζώσης 

παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης Νίκου Τσότσολα, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης αποδέχεται τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματά της επιχείρησης, επισημαίνει ότι 

η σχετική αυτή τεκμηρίωση έπρεπε να υπήρχε εξ αρχής στον φάκελο τεκμηρίωσης του έργου 

και εισηγείται την έγκριση του αιτήματος θεραπείας ως ακολούθως : 

1. Την προσθήκη της δαπάνης «Λειτουργικές δαπάνες», αξίας 8.604,96 €, αφού διαπιστώνει ότι 

το καθεστώς ενοικίασης στο Τεχνολογικό Πάρκο ‘Λεύκιππος’ υπόκειται σε ειδικές διατάξεις 

ως προς την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. 

2. Γίνεται αποδεκτή η δαπάνη του ατόμου που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση ως Υπεύθυνος 

Marketing 

3. Γίνεται αποδεκτή η δαπάνη του ατόμου που θα απασχοληθεί ως Υπεύθυνος Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα παράσχει στην εταιρεία 

υπηρεσίες ανάπτυξης και εύρεσης πόρων για τη διεύρυνση της εξωστρέφειας της 

επιχείρησης και τούτο μέσω της σχετικής περιγραφής των καθηκόντων του. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά 

την αποδοχή του αιτήματος  θεραπείας, την επαναφορά και ορθή κατάταξη των δαπανών και την 

τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα 267.189,96 € 

και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 160.313,98€. 

 

 

 

19.   ΝΕΚ – 1288 ΦΑΣΜΕΤΡΙΚΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής βιομηχανικού σχεδιασμού και 

ανάπτυξης πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης και εισάγεται για συζήτηση με το ερώτημα της 

επιλεξιμότητας συγκεκριμένης δαπάνης που αφορά στην κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

(ΔΕ) σε σχέση με το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. 

Η επιχείρηση θέλοντας να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα νέου καινοτομικού 

προϊόντος της, υπέβαλλε αίτημα για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας στις 05.07.2010 (ημερομηνία προγενέστερη της προκήρυξης του 

προγράμματος) καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη υποβολής. Ακολουθώντας τη διαδικασία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού, αυτό ήταν το πρώτο υποχρεωτικό βήμα ώστε να υπάρχει μια πρώτη 

καταγραφή της ιδέας προκειμένου να μπορέσει σε επόμενο χρόνο να αξιολογηθεί. 

Η επιχείρηση, προχώρησε στην πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για αξιολόγηση 

της ιδέας της μετά την προκήρυξη του προγράμματος, ήτοι 24.05.2011. Μετά την οριστική 

επιβεβαίωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ότι πρόκειται για 
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ευρεσιτεχνία, η επιχείρηση πιστοποιήθηκε από σειρά διεθνών φορέων όπως το Canadian 

Intellectual Property Office, την  Κυβέρνηση της Αυστραλίας, τον ARIPO (Αφρική), την 

Κυβέρνηση του Μεξικού, από τον OAPI (Αφρική) και τέλος από το Eurasian Patent 

Organization. 

Από εμπεριστατωμένη εξέταση των ανωτέρω, όπως και από τα αποκτηθέντα πιστοποιητικά 

προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επιλεξιμότητας της δαπάνης λήψης του Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας, εξεταζόμενο ως προς τον χρόνο της αρχικής υποβολής, διότι η αρχική υποβολή 

και καταβολή τελών για (ΔΕ) δεν δύναται να θεωρηθεί πράξη έναρξης έργου διότι αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τη λήψη Πιστοποιητικού και όχι ενέργεια έναρξης έργων, (όπως για 

παράδειγμα, κατασκευαστικών εργασιών ή πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσμευσης για παραγγελία 

εξοπλισμού εκτός των προκαταρτικών μελετών σκοπιμότητας κτλ όπως αυτά ορίζονται και 

νοούνται και στην υπ. αρ. 48175/22-10-2008 εγκύκλιο περί «Οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων 

του Ν. 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» του (τότε) 

ΥΠΟΙΟ). Σημειώνεται, επίσης, ότι για το πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής 

Επιχειρηματικότητας, η ύπαρξη πατέντας ή υποβολή αιτήματος για Δ.Ε. δεν αποτελούσε 

αναγκαίο και καθοριστικό προαπαιτούμενο ή βασική προϋπόθεση συμμετοχής.  

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης εκτιμά ότι δεν υφίσταται ζήτημα μη 

επιλεξιμότητας της δαπάνης και εισηγείται θετικά για χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του 

προγράμματος, θεωρώντας ως έναρξη υλοποίησης της εν λόγω δαπάνης την πρώτη ενέργεια 

βάσει της οποίας αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται το Επενδυτικό Σχέδιο και στοιχειοθετούνται 

οι σχετικές με αυτό δαπάνες, οι οποίες έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία προκήρυξης του 

προγράμματος, ήτοι στις 24.05.2011.  

 

 

20.   ΝΕΚ – 00453  ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και αποθήκευσης βάσεων 

δεδομένων, υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων και στις 

υπηρεσίες αναπαραγωγής και έκδοσης λογισμικού και υπέβαλλε  αίτημα τελικής επαλήθευσης 

(χωρίς στόχους) στην ΕΛΑΝΕΤ, τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης στις 24.01.2015 από το όργανο ελέγχου 

διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου και προμηθευτών. 

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και της θετικής εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η 

Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνει ότι :  

1) Οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν αποτελούν ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις που δεν 

αλλοιώνουν τον ολοκληρωμένο, λειτουργικό και καινοτομικό χαρακτήρα του επενδυτικού 

σχεδίου,  

2) Τα αιτήματα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, αποτελούν αυτούσια 

αιτήματα και εξετάζονται αυτοτελώς.  

Και εισηγείται θετικά για την παραλαβή του έργου και για την έγκριση των σχετικών 

διαφοροποιήσεων / αλλαγών, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ 

και στα πρακτικά της Επιτροπής.  

 

Κατόπιν αυτών, ο συνολικός επιχορηγούμενος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός ανέρχεται 

σε 42.625,32 € και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 25.575,19 €.  
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21. ΝΕΚ – 02454    3DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης 

τεχνολογιών της πληροφορίας. Την 01.12.2014 υπέβαλε αίτηση τελικής επαλήθευσης - 

πιστοποίησης και εισάγεται για συζήτηση στην Επιτροπή για διευκρίνιση θέματος σχετικά με 

την διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας (ΕΜΕ).   

Με τη διενέργεια της τελική επαλήθευσης από το όργανο ελέγχου του αρμόδιου εταίρου του 

ΕΦΕΠΑΕ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα  : 

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος βασικός όρος για την επιλεξιμότητα του 

εξειδικευμένου προσωπικού είναι η διατήρηση του μέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας 

των ετών 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου. Το υφιστάμενο προσωπικό (και οι μέσοι όροι) υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (ΕΜΕ). Ο έλεγχος της διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το 

μήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον αντίστοιχο μήνα ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του 

έργου. 

Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν προέκυψε ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό 

το 2010 και το 2011 (δηλαδή 0,00 ΕΜΕ) και ότι η απασχόληση που εμφανίζει η επιχείρηση το 

2013 και το 2014 είναι μόνο αυτή του εξειδικευμένου προσωπικού. Κατά συνέπεια η επιχείρηση 

διατηρεί το υφιστάμενο προσωπικό του 2011, που είναι το έτος υποβολής της πρότασης (0,00 

ΕΜΕ) και εμφανίζει πρόσθετες 0,58 ΕΜΕ απασχόλησης κατά την ολοκλήρωση του έργου λόγω 

του εξειδικευμένου προσωπικού. Η πρόσθετη απασχόληση του εξειδικευμένου προσωπικού δεν 

είναι σε απόλυτο αριθμό 1 ΕΜΕ επειδή μετά την παραίτηση της πρώτης εργαζόμενης, η κενή 

θέση δεν αναπληρώθηκε αμέσως εξαιτίας των εξειδικευμένων προσόντων που απαιτούνταν 

αλλά με καθυστέρηση λίγων μηνών.  

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος ο στόχος του προσωπικού πρέπει να 

έχει απλά θετική μεταβολή, η Επιτροπή δέχεται τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για την 

ολοκλήρωση του έργου και την επιλεξιμότητα της δαπάνης καθώς τηρείται ο όρος της 

διατήρησης του προσωπικού σε ΕΜΕ κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Όμως, 

κατά την εκταμίευση της αποπληρωμής της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) 

εντέλλεται ο ΕΦΕΠΑΕ  να ενημερώσει γραπτώς τον επενδυτή για την περίπτωση μη τήρησης 

των όρων του Οδηγού για το εξειδικευμένο προσωπικό ένα (1) χρόνο μετά την ολοκλήρωση του 

έργου.   

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 30/22-04-2015 

 

 

Α.   ΕΤΑΙΡΟΣ  ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ,   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,   ΗΠΕΙΡΟΥ   &    

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 

 

1.   NEK – 01882    Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ  –  Β.  ΚΑΡΑΒΑΣ  Ο.Ε. 

 

Η επιχείρηση βρίσκεται υπό σύσταση και φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των 

τροφίμων με παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών και άλλων αλευροειδών προϊόντων. Στη 

εργασίες της συνεδρίασης το θέμα της επιχείρησης εισέρχεται με την εισήγηση της απένταξης. 

Μέχρι τις 10.06.2014, προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος, 

η υπό σύσταση επιχείρηση ουδέποτε υπέβαλε αίτημα για παράταση ή για ολοκλήρωση της 
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επένδυσης, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό του Προγράμματος. Εντούτοις, με την ΑΠ: 

2958/29.09.2014 επιστολή της προς τον ΕΦΕΠΑΕ υπέβαλε αίτημα / ένσταση για χορήγηση 

επιπλέον παράτασης υλοποίησης του έργου που είχε εγκριθεί για υλοποίηση, παρόλο που μέχρι 

και την ημερομηνία αυτή δεν είχε προωθήσει ούτε την εταιρική της μορφή. 

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα /ένσταση της επιχείρησης η Επιτροπή Παρακολούθησης είχε 

προσκαλέσει στις εργασίες της τους ενδιαφερομένους, να παραστούν δια ζώσης και να 

τεκμηριώσουν το αίτημα και να παράσχουν οιοδήποτε συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο 

βοηθούσε το αίτημα τους. Η Επιτροπή είχε προτείνει απόρριψη του αιτήματος, που εγκρίθηκε με 

την Υπουργική Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών ΑΠ: Οικ. 8342/105/23.01.2015 (Αποδοχή 

Πρακτικού Νο 24, 27.11.2014). Στη συνέχεια, ο ΕΦΕΠΑΕ με την ΑΠ: 2804/28.01.2015 

επιστολή του ενημέρωσε τους ενδιαφερομένους για την απόρριψη του αιτήματος. 

Με βάση τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ η Επιτροπή Παρακολούθησης κάνει δεκτή την 

πρόταση της απένταξης του έργου από το πρόγραμμα, σύμφωνα και με την Οικ. 

8342/105/23.01.2015 Υπουργική Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών. 

 

 

2.   ΝΕΚ – 00473    ΑΔΕΛΦΟΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Ο.Ε. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 

στην κατασκευή συσκευών προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων και σε κατασκευή ηλεκτρικού 

εξοπλισμού. Η εταιρεία εντάχθηκε στο πρόγραμμα ως νέα επιχείρηση με συνολικό π/υ 

231.100,00 € επιχορηγούμενο π/υ 199.333,33 € και Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 119.600,00 

και υπέβαλε αίτημα τελικής πιστοποίησης – επαλήθευσης δαπανών. 

Κατόπιν στοιχείων που προσκομίσθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο τελικής πιστοποίησης - 

ελέγχου επαλήθευσης δαπανών από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι η ανάπτυξη του καινοτόμου 

προϊόντος που αφορά την κατασκευή επαγωγικής γεννήτριας (μηχάνημα) υψηλής ισχύος για 

ταχύτατη τήξη μετάλλων είναι πλήρως ολοκληρωμένη και σε λειτουργία, διαθέτοντας και τις 

Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE, με τους αντίστοιχους Τεχνικούς Φακέλους. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου (άνευ 

στόχων) σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Εντούτοις λόγω δαπανών που δεν 

εκτελέστηκαν η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από τις 630,3 στις 

628 μονάδες και με τελικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό στα 197.660,00 € και δημόσια 

δαπάνη (επιχορήγηση) στα 118.596,00 €. 

Ως ΚΑΔ ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζονται οι ΚΑΔ 25.11 (Κατασκευή 

μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών) και 28.41 (Κατασκευή μηχανημάτων 

μορφοποίησης μετάλλου) λόγω της φύσεως του αντικειμένου και του καινοτομικού 

αποτελέσματος του επενδυτικού σχεδίου.  

 

 

Β.   ΕΤΑΙΡΟΣ  ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ. 

 ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  &  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ) 

 

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

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή αποτελεσμάτων αναλύσεων και εργαστηριακών 

δοκιμών (εργαστήριο αναλύσεων). Υπέβαλε αίτημα αλλαγής της έδρας/τόπου εγκατάστασης – 

υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ζητεί την αλλαγή της έδρας / τόπου 

εγκατάστασης – υλοποίησης της επένδυσης από την Οδό Λουτρών 67, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 

στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 122,  στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. 

ΑΔΑ: 66ΣΘ465ΦΘΗ-ΚΡΝ



  Σελ 19 από 22 

Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα 

κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υιοθετεί πλήρως τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, και 

αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης – 

υλοποίησης της επένδυσης από την Οδό Λουτρών 67, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, στην οδό 

Κωνσταντίνου Καραμανλή 122, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. 

 

 

2.   ΝΕΚ – 01972   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ι.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή αποτελεσμάτων αναλύσεων και εργαστηριακών 

δοκιμών (εργαστήριο αναλύσεων). Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου στο οποίο περιλαμβάνεται κυρίως η αντικατάσταση των κτηριακών δαπανών και 

του εξοπλισμού, καθώς και δαπανών πληροφορικής και λογισμικού χωρίς αντίστοιχη μείωση 

του εγκεκριμένου 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 σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος 

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 

Μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπονται από τον 

οδηγό του προγράμματος ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού 

σχεδίου διατηρείται στα 193.636,29 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 116.181,77 €. 

 

 

3.   ΝΕΚ – 01727    LAN  COMMUNICATIONS  EΠΕ 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. Υπέβαλε αίτημα για την προσθήκη επιπλέον τόπου υλοποίησης της επένδυσης. 

Συγκεκριμένα η επιχείρηση στεγάζεται στον 6
ο
 όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Βασιλέως 

Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη και ζητεί την ένταξη επιπρόσθετου τόπου στον 1
ο
 όροφο του ίδιου 

κτιρίου που υλοποιείται η επένδυση. 

Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα 

κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον 

ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υιοθετεί πλήρως τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και 

αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για την προσθήκη ως επιπλέον τόπο υλοποίησης της 

επένδυσης τον χώρο του 1
ου

 ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως 

Ηρακλείου 40, στη Θεσσαλονίκη,  

 

 

4. ΝΕΚ – 00507    ΔΑΡΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παρασκευή έτοιμων γευμάτων. Υπέβαλε αίτημα 

τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο 

περιλαμβάνει κυρίως τροποποίηση των κτηριακών δαπανών, μηχανολογικού εξοπλισμού και 
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δαπανών προώθησης και προβολής του επενδυτικού σχεδίου χωρίς μείωση του εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η 

Επιτροπή κρίνει αποδεκτό το αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της επιχείρησης. Το αίτημα δεν επηρεάζει το αρχικό σχέδιο και διατηρεί τον ολοκληρωμένο και 

καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος, ενώ και η νέα 

βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από 

τη βάση των 550 μονάδων, που απαιτείται από τον Οδηγό του προγράμματος. Έτσι, η συνολική 

βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από τις 630,50 μονάδες στις 623 μονάδες. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος 

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 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή 

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

διατηρείται στα  56.747,47 € και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 34.048,48 €. 

 

 

5. ΝΕΚ  01301 – ΜΕΝGIA   A.E. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή παρεμβυσμάτων (τσιμουχών) από μεταλλικά 

φύλλα μηχανικών στεγανοποιήσεων. Υπέβαλε αίτημα τελικής επαλήθευσης πιστοποίησης 

δαπανών και ελέγχου στόχων στις 11.12.2014 και εισήχθηκε για συζήτηση σχετικά με θέμα της 

τήρησης ειδικού όρου ένταξης που αφορά την παραγωγή και διάθεση καινοτομικών προϊόντων 

σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο.  

Η επιχείρηση εντάχθηκε ως υπό σύσταση επιχείρηση στο πρόγραμμα με οικονομική 

δραστηριότητα επένδυσης (ΚΑΔ – NACE 2008) “28.29.23” «Κατασκευή παρεμβυσμάτων 

(τσιμουχών) από μεταλλικά φύλλα μηχανικών στεγανοποιήσεων».  

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε και από τον επιτόπιο έλεγχο, η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει 

πρόσθετες συναφείς και αλληλοεξαρτώμενες οικονομικές δραστηριότητες και παρουσιάζει 

έσοδα και στους συναφούς τομείς (ΚΑΔ) : 

 [29.20.4] - Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης 

εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων 

 [25.99] - Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.[28.11.4] - Κατασκευή μερών 

κινητήρων 

 [28.12.20] - Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων 

 [45.31] - Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

 [45.32.12] - Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων 

μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Επίσης διαπιστώθηκε :  

a. ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου και  

b. η ικανοποίηση του ειδικού όρου έγκρισης αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου που τέθηκε με την ΑΠ 8342/105/23.01.2015 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 

(Πρακτικό Νο 25 / 28.11.2014) του Υφυπουργού Ανάπτυξης.  

 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτομικός χαρακτήρας 

του επενδυτικού σχεδίου όπως και της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς η παραγωγική 

δραστηριότητα της επιχείρησης δεν επηρεάστηκε από την αντικατάσταση επαγωγικής μηχανής, 
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η συμβολή της οποίας καλύπτεται πλήρως από σύνολο του εξοπλισμού που αποκτήθηκε με βάση 

το δευτέρου εγκεκριμένου αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της επένδυσης.  

Ως προς τον έλεγχο των στόχων του έργου και με βάση τον επιτόπιο έλεγχο και τα 

προσκομισθέντα παραστατικά, η εταιρεία ελέγχεται θετικά ως προς :  

 τους στόχους τόσο της αύξησης όσο και διατήρησης της απασχόλησης (2011: 3 άτομα οι 

μέτοχοι, 2014: 3 μέτοχοι +8 εργαζόμενοι) 

 της παρουσίας σε ξένες αγορές - εξωστρέφεια (μία στην FYROM)  

 του κύκλου εργασιών (2011: 0,00€ και 2014: 923.030,02€),  

 της ύπαρξης νέων προϊόντων καθώς και τον στόχο των «Κερδών Προ Φορών Και 

Αποσβέσεων». 

 

Τέλος για την ικανοποίηση του ειδικού όρου ένταξης χρηματοδότησης της επιχείρησης 

σύμφωνα με τον οποίο « ….. κατά την ολοκλήρωση ή το αργότερο πριν την καταβολή της 

τελευταίας δόσης επιχορήγησης, ο ΕΦΕΠΑΕ θα ελέγχει ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης που αφορά στο αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 

50% του συνολικού κύκλου των εργασιών της επιχείρησης», η επιχείρηση υπέβαλλε στον 

ΕΦΕΠΑΕ ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα παραστατικά τεκμηρίωσης 

(αντίγραφα λογιστικών καρτελών/εγγραφών, καρτέλες προμηθευτών εμπορικών πωλήσεων, 

στοιχεία κύκλου εργασιών χρήσης 2014), βάση του οποίων τεκμηριώνεται ότι ανωτέρω όρος 

πληρείται εν ληφθούν υπόψη η βασική καινοτομική δραστηριότητα και οι παρελκόμενες με 

αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα.  

H Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία, όπως αντίγραφα λογιστικών 

εγγραφών, καρτελών και εμπορικών πωλήσεων, στοιχεία κύκλου εργασιών χρήσης 2014 καθώς 

και την θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, αποδέχεται ότι οι παρελκόμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και συνέχεια των βασικών δραστηριοτήτων 

όπου έγιναν και διαπιστώθηκαν οι απαιτούμενες καινοτομίες και εισηγείται την αποδοχή του 

αιτήματος της επιχείρησης για το σύνολο του τζίρου των καινοτομικών προϊόντων και του 

τζίρου των παρελκόμενων συναφών υπηρεσιών της καινοτομίας το οποίο υπερβαίνει 

απαιτούμενο όριο του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά την ολοκλήρωση του έργου 

και κατά συνέπεια ικανοποιείται ο σχετικός όρος του προγράμματος. 

Επίσης η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος (αύξηση / διατήρηση απασχόλησης, 

παραγωγή νέων προϊόντων, παρουσία στις διεθνείς αγορές, αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με 

το έτος  υποβολής του επενδυτικού σχεδίου) και εισηγείται την ολοκλήρωση του έργου και την 

εκταμίευση της εναπομένουσας επιχορήγησης.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο τελικός προϋπολογισμός κατά την ολοκλήρωση διαμορφώνεται στα 

196.247,60 € και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) στα 117.748,56 €. 

 

 

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

αποφάσεις ένταξης,  του τεχνικού παραρτήματος και της χρηματοδότησης των ανωτέρω 

επιχειρήσεων και προσαρμόζονται και τροποποιούνται αντίστοιχα τα τεχνικά παραρτήματα  

έκαστου έργου και οι ατομικές αποφάσεις ένταξης.   

 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 29 / 21-04-2015 και Νο 30 / 22-

04-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική 
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Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων παρατίθεται στα συνημμένα πρακτικά καθώς και 

στα σχετικά εισηγητικά σημειώματα.  

 

 

 

Συνημμένα: 

Τα  Πρακτικά Νο 29/21-4-2015 και Νο 30/22-4-2015 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.  

 

 

 

 

                        Ε.Υ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

- Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής 

- Δ/νση Στήριξης ΜμΕ 

 

Κοινοποίηση 

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

- ΕΦΕΠΑΕ 
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