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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 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. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.» (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016). 

4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).  

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ197 (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση». 

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. οικ.15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/Β/22-4-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα “ 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας”. 

8. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης 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 Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

10. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – 
Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

11. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

12. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & 
Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

13. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & 
Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

14. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008). 

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις 
ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 
502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 
2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του 
έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα 
με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 
4226/1019Δ/14.4.2009). 

18. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 
17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 
3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 
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20. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 
(ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

21. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

22. Το ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «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». 

23. Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού 
εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 

24. Την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον 
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010). 

25. Την υπ. αριθμ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010). 

26. Την υπ. αριθμ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013».  

27. Την υπ. αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013». 

28. Την υπ. αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-
2010). 

29. Την υπ. αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013». 

30. Την υπ. αριθμ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013». 

31. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των 
Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του 
προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013». 
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32. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο 
πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

33. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα ‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011). 

34. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4891/583/4-5-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’, όπως ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012). 

35. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4897/596/4-5-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012). 

36. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 15014/2608/20-12-2012 Απόφαση του Υφυπουργού «Παράταση 
χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 3571/Β/31-12-2012). 

37. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 10952/2001/11-9-2013 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση 
της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 2353/Β/20-9-2013). 

38. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8761/2231/14-7-2014 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της 
υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 1896/Β/14-7-2014). 

39. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 12711/2801/27-11-2014 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση 
της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 3207/Β/28-11-2014). 

40. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 6267/71/20-1-2015 Απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της 
υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 193/Β/23-01-2015). 

41. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 70538/572/30-06-2015 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ. 
αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 1319/Β/01-07-2015). 

42. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 110699/861/29-10-2015 Απόφαση της Υφυπουργού «Τροποποίηση 
της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 2351/Β/02-11-2015). 

43. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 107899/570/14-10-2016 Απόφαση της Υφυπουργού «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης οδηγού του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία 
προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων.», (ΦΕΚ 
3519/Β/01-11-2016). 

44. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 

45. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 21302/103/21-2-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο 
υποβάλλονται τα πρακτικά 65/6-2-2017. 

Αποφασίζουμε 

 
Την αποδοχή των πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως : 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 65/6-2-2017 

 

1. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ –  ΕΛΑΝΕΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΕΒ - 03608 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης με 
συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και την ανάκληση της απόφασης ένταξης. 
 

2. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ   

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΒ -01339 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ αναφορικά με την Χορήγηση Προθεσμίας για Τεχνική 
Ανασυγκρότηση από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αρ. 
πρωτ. 1273πε/14.451, 28/3/2016 με την οποία χορηγείται προθεσμία 18 μηνών (μέχρι την 
28/9/2017), προκειμένου η επιχείρηση να άρει την μη συμβατότητα της εγκατάστασης. 
Επιπρόσθετα, στη συνημμένη απόφαση αναφέρεται ρητά ότι για το συγκεκριμένο διάστημα 
(δηλαδή έως τις 28/9/2017) επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης υπό συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται αναλυτικά στο προαναφερόμενο έγγραφο. 
Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή στον ΕΦΕΠΑΕ της νέας τροποποιημένης άδειας εντός της 
προθεσμίας και το αργότερο έως 28/9/2017, ώστε να τηρείται το πλαίσιο των οριζόμενων στον 
οδηγό του προγράμματος σχετικά με τις υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων και τις 
διαδικασίες παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της πράξης. 
 

3. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΕΒ -01771 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης διότι κατόπιν της επιτόπιας επαλήθευσης τελικού ελέγχου 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και το σύνολο των 
δαπανών που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το αίτημα επαλήθευσης τελικού ελέγχου δεν 
εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης ενώ διαρρηγνύεται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας του αρχικού εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση 
επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.  
 

4. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΜΑΤΖΙΚ ΚΡΙΣΤΜΑΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε. 

ΕΒ -02021 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης με 
συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και την ανάκληση της απόφασης ένταξης. 
 

5. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΒ -02256 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης, διότι η επιχείρηση προσκόμισε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος "Ζαχαροπλαστείο, με παρασκευαστήριο & πρατήριο άρτου" από τον 
Δήμο Ευόσμου, η οποία δεν καλύπτει τον ΚΑΔ της Επένδυσης (10.71.11.02 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο) για τον οποίο απαιτείται άδεια λειτουργίας 
(Αναγγελία) από την Περιφέρεια. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της 
καταβληθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 

6. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΕ 

ΕΒ -02321 

Γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης με 
συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και την ανάκληση της απόφασης ένταξης. 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
 

7. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΒ -02448 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης, διότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει αίτημα τελικού 
ελέγχου-επαλήθευσης του έργου έως τις 31/12/2015. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 
10952/2001/11-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η λήξη 
του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του 
ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατάθηκε στους 30 μήνες από την έκδοση της Υπουργικής 
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Απόφασης Ένταξης, δηλαδή έως τις 13/01/2014, ενώ με την υπ. Αριθμ. 110699/861/29-10-2015 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δόθηκε δυνατότητα 
παράτασης έως 31/12/2015, εφόσον η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) 
αίτημα παράτασης και με προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 14.4 του οδηγού του προγράμματος - όπως αυτό 
ισχύει σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση - αναφέρεται ρητά ότι: «απεντάσσονται 
αυτόματα επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 31/12/2015 εάν 
έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης». 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
 

8. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΒ -02661 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης, διότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει αίτημα τελικού 
ελέγχου-επαλήθευσης του έργου έως τις 31/12/2015. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 
10952/2001/11-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η λήξη 
του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του 
ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατάθηκε στους 30 μήνες από την έκδοση της Υπουργικής 
Απόφασης Ένταξης, δηλαδή έως τις 13/01/2014, ενώ με την υπ. Αριθμ. 110699/861/29-10-2015 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δόθηκε δυνατότητα 
παράτασης έως 31/12/2015, εφόσον η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) 
αίτημα παράτασης και με προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 14.4 του οδηγού του προγράμματος - όπως αυτό 
ισχύει σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση - αναφέρεται ρητά ότι: «απεντάσσονται 
αυτόματα επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 31/12/2015 εάν 
έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης». 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
 

9. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΕΒ -03110 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης, διότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει αίτημα τελικού 
ελέγχου-επαλήθευσης του έργου έως τις 31/12/2015. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 
10952/2001/11-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η λήξη 
του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του 
ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατάθηκε στους 30 μήνες από την έκδοση της Υπουργικής 
Απόφασης Ένταξης, δηλαδή έως τις 13/01/2014, ενώ με την υπ. Αριθμ. 110699/861/29-10-2015 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δόθηκε δυνατότητα 
παράτασης έως 31/12/2015, εφόσον η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) 
αίτημα παράτασης και με προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 14.4 του οδηγού του προγράμματος - όπως αυτό 
ισχύει σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση - αναφέρεται ρητά ότι: «απεντάσσονται 
αυτόματα επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 31/12/2015 εάν 
έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης». 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
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10. 
ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ   

ΠΑΡΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΕΒ -02529 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, με συνέπεια την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης, διότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει αίτημα τελικού 
ελέγχου-επαλήθευσης του έργου έως τις 31/12/2015. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 
10952/2001/11-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η λήξη 
του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του 
ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατάθηκε στους 30 μήνες από την έκδοση της Υπουργικής 
Απόφασης Ένταξης, δηλαδή έως τις 13/01/2014, ενώ με την υπ. Αριθμ. 110699/861/29-10-2015 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δόθηκε δυνατότητα 
παράτασης έως 31/12/2015, εφόσον η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα (έως 13/01/2014) 
αίτημα παράτασης και με προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 14.4 του οδηγού του προγράμματος - όπως αυτό 
ισχύει σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση - αναφέρεται ρητά ότι: «απεντάσσονται 
αυτόματα επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 31/12/2015 εάν 
έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης». 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
 
 
Αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών αποτελούν τα εισηγητικά των ΕΦΔ. 
 
Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 65/6-2-2017, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 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 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

 

 

 
Ευστράτιος Ζαφείρης 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Αν. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γενική Δ/νση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής 
- Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ 
 
Κοινοποίηση 

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
- ΕΦΕΠΑΕ 
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