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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

Ηµεροµηνία: 18-9-2013 
Α.Π.: 6440/1589/A2 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Θέµα:   Επανέλεγχος Ενστάσεων - Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων  
 
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 
(2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) 
“περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση 
του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) 
“για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του 
Συµβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

7. 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. 

8. Την υπ’ αριθµ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική 
Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». 
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9. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 
15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής 
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”. 

10. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) – 
Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό 
Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των 
Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”. 

13. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

16. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) 
καθώς και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και 
κωδικοποίηση αυτού  που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 

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

18. Το µε Α.Π. 3268/21-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε 
θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 

19. Την µε Α.Π. 5078/1017/Α2/12.10.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο 
παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

20. Την µε Α.Π. 130/37/Α2/13.01.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών 
προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του 
Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης»”. 

21. Την µε Α.Π. 906/227/Α2/17.02.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού 
σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο 
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Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που 
έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 
17/02/2012 και ώρα 24:00». 

22. Την µε Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηµατοδότησης 
των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

23. Την µε Α.Π. 3970/1082/Α2/23.07.2012 Υπουργική Απόφαση «Παράταση στην 
προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και συµπλήρωση διευκρινίσεων στον οδηγό του 
Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 

24. Την µε Α.Π. 4355/Α2/1206/21.08.2012 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση του Οδηγού 
του Προγράµµατος “Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης”». 

25. Την µε Α.Π. 4772/1298/Α2/19.09.2012 Υπουργική Απόφαση «Ένταξη και έγκριση 
χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραµµα “Ολοκληρωµένο σχέδιο 
παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης”». 

26. Την µε Α.Π. 6003/1548/Α2/19.11.2012 Απόφαση µε θέµα: Παράταση στις προθεσµίες 
υποβολής δικαιολογητικών και δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας µέχρι τις 28/12/2012, 
των έργων που µε την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
4772/1298/Α2/19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηµατοδότηση ως επιλαχόντα 
στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του ΕΠ “Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων” 

27. Την µε Α.Π. 6790/1710/A2/19.12.2012 Απόφαση µε θέµα: “Τροποποίηση του Οδηγού 
του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων”. 

28. Την µε Α.Π. 6997/1748/Α2/28.12.2012 Απόφαση µε θέµα: Έγκριση των Πρακτικών 12, 
13, 15 και 16 της Οµάδας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε 
Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης έργων στο 
Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων, έπειτα από θετική αξιολόγηση και έγκριση των ενστάσεων επί του 
αποτελέσµατος της Αξιολόγησης. 

29. Την µε Α.Π. 812/163/Α2/06.02.2013 Απόφαση µε θέµα: Έγκριση του Πρακτικού 18/ 
17.01.2013 της Οµάδας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε 
Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης έργων στο 
Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της 
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επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων, έπειτα από εξέταση θεµάτων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών – 
Απένταξη προτάσεων µετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ενταγµένων 
έργων. 

30. Την µε Α.Π. 2893/672/Α2/26.04.2013 Απόφασης µε θέµα: Α. Έγκρισης του Πρακτικού 20 
της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε 
Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 και B. Έγκρισης της ένταξης τεσσάρων (4) νέων 
προτάσεων έπειτα από την αποδοχή των ενστάσεων τους σύµφωνα µε το Πρακτικό 
19/25.01.2013 της Οµάδας εργασίας.  

31. Την µε Α.Π. 3723/932/Α2/05.06.2013 Απόφαση µε θέµα: ‘’Οριστικοποίηση ένταξης 
προτάσεων – Απεντάξεις’’. 

32. Την µε Α.Π. 4723/1170/Α2/05.07.2013 Απόφαση µε θέµα: ‘’Οριστικοποίηση Ένταξης 
προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών’’. 

33. Το από 10.06.2013 ηλεκτρονικό µήνυµα του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ µε Α.Π. 3904/11.06.2013 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 3904/11.06.2013). 

34. Το µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 4087/17.06.2013 Εσωτερικό Σηµείωµα της Οµάδας Εργασίας 
που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 1206/304/Α2/ 
07.03.2012. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
Α.  Την ανάκληση της απένταξης τριών (3) προτάσεων που έγινε µε την Απόφαση µε Α.Π. 

6997/1748/ Α2/28.12.2012 µε θέµα: «Έγκριση των Πρακτικών 12, 13, 15 και 16 της 
Οµάδας που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 
1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης έργων στο Πρόγραµµα 
“Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης 
καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονοµικής κρίσης” του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, έπειτα από θετική 
αξιολόγηση και έγκριση των ενστάσεων επί του αποτελέσµατος της Αξιολόγησης», 
έπειτα από επανέλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών. Οι προτάσεις 
προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και προϋπολογισµό ως εξής: 

 
 

 
Α/Α 

Κωδικός 

Πρότασης 

Επωνυµία Είδος 

επιχείρησης 

(Νεοιδρυθείσα ή 

υπό σύσταση) 

Επιχορηγούµενος 

Προυπολογισµός 

Έργου 

ΕΦ∆ 

1 ΑΑ1-06497 ΓΕΡΜΕΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 35.000,00 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

2 ΑΑ1-00869 ΖΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 35.000,00 ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

3 ΑΑ1-07394 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 33.825,56 ΑΕ∆ΕΠ 
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  Σελίδα 5 από 5 
 

Για τα παραπάνω έργα ορίζεται  ως καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και δηµιουργίας της νέας θέσης εργασίας η 15.11.2013. 
Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης αυτών. 

 
 
Β.  Την ενηµέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ κάθε ενδιαφερόµενου για την απόφαση αυτή. 
 
 
Γ. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. 

 
     Ο Γενικός Γραµµατέας 

       ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
     

  
 

     Γεώργιος Γιαννούσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 ΕΥ∆ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 
 ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
 ΕΦΕΠΑΕ 
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 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
 Μονάδες Α1, Β3, Γ 
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