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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 5247 / 955 / Φ.0020 /14.7.2010 (ΦΕΚ Β’1083/15.7.2010) 
απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) 
 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005). 

2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών». 

3. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α/141)» άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 160/10.08.2012). 

4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α’ 134/10.06.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 34658/4.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 1825/04.07.2014) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 
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6. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού, 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007). 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1260/1999 (L 210/31.07.2006 σελ. 
25-78), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.  

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (L210/31.07.2006 σελ. 1-11), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά. 

9. Τον Κανονισμό 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, του Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, (L 371/27.12.2006 σελ. 1-183), όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά. 

10. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ Β΄540/27.03.2008), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

11. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/07.03.2012 απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής 
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
(ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.  

12. Το Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», και 
ιδίως το άρθρο 1, παρ 2 (δ) αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012).  

13. Την με ΑΠ. 37142/ΔΙΟΕ 883/ΦΕΚ Β΄2379/27.08.2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων “Κατάργηση της 
Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής 
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα”. 

14. Την υπ’ αριθμ. 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 Περιφέρειες της Ελλάδος, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. C (2012) 9553/13.12.2012 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

15. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’αριθ. C (2012) 9515/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης».  

16. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. C (2012) 9526/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

17. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. C (2012) 9521/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – 
Ηπείρου».  

18. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. C 
(2012) 9522/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττικής». 

19. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των πέντε 
(5) περιφερειών μετάβασης για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του θέματος προτεραιότητας «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

20. Την με Α.Π. 12976/18.3.2014 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» 

21. Την επιστολή της ΕΥΣ με Α.Π. 17917/14.04.2014 για την Εφαρμογή εγκυκλίου 
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων και 
το Σχέδιο Εξυγίανσης που απεστάλη από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ως απάντηση σε αυτήν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αναλυτική καταγραφή των προβλέψεων κλεισίματος 
των προγραμμάτων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  

22. Τα Σχέδια Εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως αυτά διαβιβάστηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το με Α.Π. 40967/12.8.2014 έγγραφο της ΕΥΣ 

23. Τη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του    
κρατικού προϋπολογισμού.  

   

Αποφασίζει : 

 

Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Α.Π. 5247 / 955 / Φ.0020 /14.7.2010 (ΦΕΚ Β’1083/15.7.2010) 
απόφασης Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), με μείωση της συνολικής δημόσιας 
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δαπάνης της κατηγοριών πράξεων προς διαχείριση, σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες 
εντάξεις, τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και την πρόβλεψη δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση 
των πράξεων, όπως αυτή έχει κατατεθεί  στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του 
Προγράμματος με το υπ. αριθμ. 22 σημείο του σκεπτικού της απόφασης. Λαμβάνεται επίσης 
υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 
στο πλαίσιο της δράσης αυτής. 

Τέλος, διαμορφώνονται αντίστοιχα  οι Πίνακες των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ για κάθε 
Επιχειρηματικό Πρόγραμμα. 

Η υπουργική απόφαση με τα παραρτήματά της έχει πλέον ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Φορείς στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης  

 

Με  βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ορίζονται  ως Ενδιάμεσοι Φορείς  Διαχείρισης 
(εφεξής Ε.Φ.Δ.) της Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) των περιφερειών μετάβασης  του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ως αναφέρεται 
στο Άρθρο 2 της παρούσας, οι παρακάτω : 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΝ (εφεξής ΓΓΒ), η οποία ασκεί σύμφωνα με 
τον Ν. 3299/2004, ως ισχύει, τον Ν. 2545/1997, τον Ν. 2323/1995, το Π.Δ. 93/1997, 
αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων,  

2. Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα  (εφεξής ΕΦΕΠΑΕ), ο οποίες ορίστηκε ΕΦΔ με την υπ’ αριθμ. 
4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση  του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, 

 

Άρθρο 2  

Αντικείμενο της εκχώρησης 

Οι φορείς του άρθρου 1 αναλαμβάνουν  αρμοδιότητες διαχείρισης για την κατηγορία πράξης   
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «Άλλα 
μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ» 
(κωδικός θεματικής προτεραιότητας : 09). 

Η ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη των  κατηγοριών πράξεων ανέρχεται σε 72.450.000 € 
και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής : 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ( οκτώ 
περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1), Άξονας Προτεραιότητας 2  : 23.440.000€ 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής  (περιφέρεια Αττικής), Άξονας Προτεραιότητας 3   :  
22.144.000 €  
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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), 
Άξονας Προτεραιότητας 4 :  19.455.000 € 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης (περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Άξονας Προτεραιότητας 5 : 4.837.000 € 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας), Άξονας Προτεραιότητας 8 : 2.211.000 €  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (περιφέρεια Ν. Αιγαίου), Άξονας 
Προτεραιότητας 6 :363.000  €  

Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και η ετήσια κατανομή της 
αποτυπώνονται ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα στους χρηματοδοτικούς πίνακες εκχώρησης 
διαχείρισης του συνημμένου Παραρτήματος I. 

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

Άρθρο 3:  

Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται  

 

1. Η ΓΓΒ, για τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες πράξεων, ασκεί ως Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

i. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ το σχέδιο πρόσκλησης, τον οδηγό 

Εφαρμογής, τα συμπληρωματικά σε αυτόν έντυπα όπως το Έντυπο Υποβολής και το 

Έντυπο Αξιολόγησης πρότασης καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, για την κατηγορία 

πράξεων που διαχειρίζεται, καθώς και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των 

επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων (πράξεων) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

ii. Εκδίδει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. 

iii. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ την πρόσκληση για την ένταξη πράξεων στα επιχειρησιακά 

προγράμματα πριν τη δημοσίευσή της. 

iv. Μεριμνά, με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι 

πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τον τρόπο υποβολής προτάσεων από τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης και παρέχει προς αυτές, 

σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: 

iv.i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν τα 

προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια /αιτήσεις επιχορήγησης (πράξεις) 

προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ των πέντε 

περιφερειών μεταβατικής στήριξης),  

iv.ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής / επιχορήγησης 

και τις σχετικές χρονικές περιόδους,  

iv.iii. τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων αιτήσεων  υπαγωγής 

/επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων και ένταξής τους στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα,  

iv.iv. τα αρμόδια στελέχη της ΓΓΒ, τα οποία μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες  

iv.v. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η αίτηση επιλεγεί, του τίτλου του 

επενδυτικού σχεδίου/ της επιχορήγησης, του δικαιούχου και του ποσού 

της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στον οδηγό της προκήρυξης και στις επί μέρους 

εφαρμοστικές αποφάσεις.  

v. Έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής/επιχορήγησης που 

υποβάλλονται εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του 

ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ των πέντε περιφερειών μεταβατικής στήριξης κριτήρια ένταξης. 

Μεριμνά για την πλήρη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων των αξιολογήσεων που 

διενεργούνται από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

vi. Εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ των πέντε περιφερειών μεταβατικής 

στήριξης, και μεριμνά για την δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων  στην  ιστοσελίδα 

www.antagonistikotita.gr καθώς και στις ιστοσελίδες του  ΥΠΑΑΝ /ΓΓΒ και του ΕΦΕΠΑΕ. 

vii. Εκδίδει τις τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης ή ανάκλησης αυτής και τη 

δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων  στην  ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr καθώς 

και στις ιστοσελίδες του  ΥΠΑΑΝ /ΓΓΒ . 

viii. Εκδίδει τις αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08), όπως αυτή ισχύει, μετά την κοινοποίηση από την 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ της σχετικής απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης.  

ix. Μεριμνά, με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων που 

αφορούν την πρόσκληση και την ένταξη των πράξεων στο ΟΠΣ. 
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x. Παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της κατηγορίας πράξεων που διαχειρίζεται, ειδικότερα 

την πορεία εξέλιξης της πρόσκλησης, των αξιολογήσεων και των εντάξεων, και εισηγείται 

στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις αναθεώρησής της. 

2. Ο ΕΦΕΠΑΕ, για την ως άνω αναφερόμενη κατηγορία πράξεων, ασκεί ως Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

i. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της κατηγορίας πράξεων που διαχειρίζεται και 

ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις 

προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις αναθεώρησής της. 

ii. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υποβολή των 

ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος κλπ.  

iii. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 

που ζητείται.  

iv. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 

προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που του έχουν 

εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  

v. Υποστηρίζει την ΓΓΒ στις ενέργειες δημοσιότητας,  ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό 

ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις κατηγορίες 

πράξεων που διαχειρίζεται.  Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης, παρέχει προς τους 

δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: 

v.i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις 

επιχορήγησης (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ,  

v.ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής/επιχορήγησης   

v.iii. τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων των προτεινόμενων 

αιτήσεων  υπαγωγής /επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων και ένταξής 

τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,  

v.iv. τα αρμόδια στελέχη τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες  

v.v. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η αίτηση επιλεγεί, του τίτλου του 

επενδυτικού σχεδίου/ της επιχορήγησης, του δικαιούχου και του ποσού 

της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 
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vi. Παραλαμβάνει, συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις υπαγωγής/επιχορήγησης που 

υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. Καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.  

vii. Ελέγχει την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος. Καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

viii. Υποστηρίζει την ΓΓΒ σε όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την διοργάνωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής/επιχορήγησης που υποβλήθηκαν, 

εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης (ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ) 

κριτήρια ένταξης.  

Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης:  

viii.i. καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

viii.ii. κάνει χρήση του Μητρώου Αξιολογητών  το οποίο έχει καταρτίσει, 

viii.iii. αποστέλλει τις αποφάσεις ένταξης  στους δικαιούχους 

viii.iv. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων την πρόσκληση, τα αποτελέσματα αξιολόγησης καθώς και τις 

αποφάσεις ένταξης/ ανάκλησης/ τροποποίησης. 

ix. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες 

κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.  

x. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3614/2007 προκειμένου 

να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

Στο πλαίσιο αυτό:   

xi. Συλλέγει τις Εκθέσεις Προόδου και τις Εκθέσεις Ολοκλήρωσης που υποβάλλονται από τους 

δικαιούχους (επενδυτές) προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη επιχορήγηση και τις 

καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων. 

xii.  Σε συνέχεια των ως άνω αναφερόμενων Εκθέσεων, διενεργεί τους απαιτούμενους 

επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν Τεχνική και Οικονομική Πιστοποίηση του 

αντικειμένου, κατά τους οποίους επιβεβαιώνεται ότι:  

xii.i. ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στις Εκθέσεις Προόδου, σύμφωνα με τους κανόνες του 

εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης, 
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xii.ii. το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν 

παραδοθεί,  

xii.iii. οι Εκθέσεις  των δικαιούχων είναι ακριβείς, 

xii.iv. η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,  

xii.v. τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 

προγραμματική περίοδο. 

xiii. Καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα  Κρατικών Ενισχύσεων τις Εκθέσεις Προόδου και 

Ολοκλήρωσης καθώς και τις Εκθέσεις Ελέγχου που προκύπτουν από τις επιτόπιες 

επαληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικότερους 

κανόνες του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.  

xiv. Καταχωρεί στο ΟΠΣ και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τις 

πιστοποιημένες δαπάνες που προκύπτουν και όποια άλλα στοιχεία απαιτούνται από το 

σύστημα. 

xv. Εξετάζει και εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 

και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής. 

xvi. Προβαίνει σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή/και δημόσιας συνεισφοράς 

της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης ή ελέγχου, καταχωρώντας 

τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στις περιπτώσεις αυτές, επιδίδει έκθεση 

ελέγχου με επιμελητή, εξετάζει τις αντιρρήσεις που τυχόν ασκηθούν, εκδίδει απόφαση επί 

των αντιρρήσεων και στέλνει την απόφαση αυτή στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την έκδοση της 

απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ώστε να οριστικοποιηθεί το πόρισμα της έκθεσης 

και η Δημοσιονομική Διόρθωση. Στη συνέχεια, αν προκύπτει ανάκτηση αχρεωστήτως 

κατεβληθέντων, αυτή  την εκδίδει ο αρμόδιος διατάκτης της χρηματοδότησης (ΓΓΒ) με βάση 

τη σχετική απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08), όπως αυτή ισχύει. 

xvii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την 

υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα 

ελέγχου.  

xviii. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν 

αναλάβει, την πορεία των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων που εκτελούν, τις 
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υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του 

Καν.1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής 

κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 

οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

xix. Παρακολουθεί μετά την ολοκλήρωση των πράξεων τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση 

των όρων που προβλέπονται στον οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος ή/και στην 

απόφαση ένταξης αυτών. 

xx. Διασφαλίζει –με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει 

του άρθρου 87 της συνθήκης- ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 

τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για : 

 διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,  

 διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, 

στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις 

οι οποίες  αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος,  

τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε 

κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής. 

xxi. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 

πιστοποιήσεις/ επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε αίτηση χορήγησης  

επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων (πράξεων) που διαχειρίζεται, για 

σκοπούς πιστοποίησης. 

xxii. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη 

χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. 

xxiii. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 

καταχωρεί στο ΟΠΣ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με 

τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που οι 

πιστοποιημένες δαπάνες και τα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση, παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση 

καταχωρούνται σε άλλο πληροφοριακό σύστημα εκτός του ΟΠΣ, διασφαλίζει την σε 

ημερήσια βάση αξιόπιστη διαβίβαση των δεδομένων στο ΟΠΣ. 
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Άρθρο 4  

Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης 

 

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκούνται από τη ΓΓΒ και τον ΕΦΕΠΑΕ 

σύμφωνα με το  Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  του  εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.  3614/2007 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης  

αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις : 

(i) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 
αξιολογήσεων του Προγράμματος στο πλαίσιο των ειδικότερων αρμοδιοτήτων τους. 

(ii) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχουν  σε αυτήν κάθε πληροφορία που 
ζητείται. 

(iii) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ,  την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την  Ειδική 
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που 
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τoυς. 

(iv) Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω φορείς είναι και δικαιούχος στο 
πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται 
από μονάδα διαφορετική από τη μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των 
επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων στο 
εσωτερικό της. 

(v) Αποδέχονται  τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους 
και επιθεωρήσεις, καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχονται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από 
την ΕΥΔ ΕΠΑΕ  και παρέχουν  σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί. 

(vi) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται 
από το Σύστημα Διαχείρισης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ  και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζονται.  

 

 

Άρθρο 5  

Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»   

 

i. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στη με αρ.πρωτ 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 
2555/17.12.2008) ΚΥΑ αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



                                                                                                                                                                                    Σελίδα 12 από 13 

1502/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την 
Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά. 

ii. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. και έχει 
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

iii. Ενημερώνει έγκαιρα τους Ε.Φ.Δ. για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε 
τροποποίηση αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.  

iv. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. σε σχέση με τις δράσεις που 
εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

Στο πλαίσιο αυτό:  

v. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ από τον ΕΦΕΠΑΕ,  με τα 
απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 
την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές 
για κάθε πράξη που διαχειρίζεται  

vi. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ και τα ετήσια προγράμματα ενεργειών που 
υποβάλλονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και 
διαμορφώνει, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και 
προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση 
και εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος. 

vii. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον 
ΕΦΕΠΑΕ, την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

viii. Πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στους ΕΦΔ και στους δικαιούχους. 

ix. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει 
και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της. 

 

Ο Υφυπουργός  

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

- 6 Χρηματοδοτικοί Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι & ΙΙ  

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας  
- Γραφείο Υπουργού  
- Γραφείο Υφυπουργού  
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ 
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 
- Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής 
- Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
-Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΥΠΑΑΝ 
 

2. ΕΦΕΠΑΕ 
 

Εσωτερική Διανομή: 

 Μονάδες  Α2, Β2, Γ της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ  

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ19
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 02: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 85,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 16.719.968 19.924.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κοινοτική συνδρομή:  19.924.000 ευρώ

κωδικός ποσό

09 19.924.000

ποσά σε ευρώ

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2)

Θεματική προτεραιότητα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

23.440.000
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2)

19.924.000 3.516.000
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2)

41:2+3 2 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ20
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 03: "ΑΠ3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 85,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 17.729.929 18.822.400

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ε.Π. 13 "ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013"
TRUE ΕΚΧΩΡΗΣΗ 134/11 12976/18.3.2014

προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Τροποποίηση κατανομής Θεματικών Προτεραιοτήτων         Α/Α: 1 ημερομηνία: 18/3/2014

Η Κοινοτική συνδρομή ύψους 18.822.400  ευρώ, που έχει εκχωρηθεί βάσει της  εκχώρησης 134/11, κατανέμεται στις θεματικές προτεραιότητες ως εξής:

κωδικός ποσό

09 18.822.400

Θεματική προτεραιότητα

Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

22.144.000 18.822.400 3.321.600
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2)  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2) ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
13 ΑΤΤΙΚΗΣ  2007-2013 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
ποσά σε ευρώ

1:2+3 2 3 4

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ21
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 04:   "ΑΠ4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 85,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 15.013.045 16.536.750

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ε.Π. 09 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013"
TRUE ΕΚΧΩΡΗΣΗ 42/11 12976/18.3.2014

προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Τροποποίηση κατανομής Θεματικών Προτεραιοτήτων         Α/Α: 1 ημερομηνία: 18/3/2013

Η Κοινοτική συνδρομή ύψους 16.536.750  ευρώ, που έχει εκχωρηθεί βάσει της  εκχώρησης 42/11, κατανέμεται στις θεματικές προτεραιότητες ως εξής:

κωδικός ποσό

09 16.536.750
Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

16.536.750 2.918.250
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2) ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

1:2+3 2 3 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Θεματική προτεραιότητα

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

09 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  2007-2013
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

19.455.000

ποσά σε ευρώ

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ22
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 05:   "ΑΠ5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΔΜ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 85,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 3.764.807 4.111.450

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ε.Π. 09 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013"

TRUE ΕΚΧΩΡΗΣΗ 43/11 12976/18.3.2014

προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Τροποποίηση κατανομής Θεματικών Προτεραιοτήτων         Α/Α: 1 ημερομηνία: 18/3/2014

Η Κοινοτική συνδρομή ύψους 4.111.450  ευρώ, που έχει εκχωρηθεί βάσει της  εκχώρησης, κατανέμεται στις θεματικές προτεραιότητες ως εξής:

κωδικός ποσό

09 4.111.450

4.111.450 725.550
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2) ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

ποσά σε ευρώ

1:2+3 2 3 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Θεματική προτεραιότητα

Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

09 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  2007-2013
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

4.837.000

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ23
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 08:   "ΑΠ 8 : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 81,56%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 1.779.535 1.803.291

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ε.Π. 12 "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013"

TRUE ΕΚΧΩΡΗΣΗ 111/11 12976/18.3.2014

προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Τροποποίηση κατανομής Θεματικών Προτεραιοτήτων         Α/Α: 1 ημερομηνία: 18/3/2014

Η Κοινοτική συνδρομή ύψους 1.803.291  ευρώ, που έχει εκχωρηθεί βάσει της  εκχώρησης, κατανέμεται στις θεματικές προτεραιότητες ως εξής:

κωδικός ποσό

09 1.803.291

1.803.291 407.709
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2) ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

ποσά σε ευρώ

1:2+3 2 3 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Θεματική προτεραιότητα

Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

12 "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013"
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

2.211.000

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ



Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : ...κωδ ΕΠ…
η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΦ24
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 2

13/8/2014

Άξονας Προτεραιότητας 06:   "ΑΠ6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" Ποσοστό συγχρηματοδότησης άξονα: 50,87%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 0 0 0 179.324 184.658

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ε.Π. 11 "ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013"

TRUE ΕΚΧΩΡΗΣΗ 90/10 12976/18.3.2014

προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Τροποποίηση κατανομής Θεματικών Προτεραιοτήτων         Α/Α: 1 ημερομηνία: 18/3/2014

Η Κοινοτική συνδρομή ύψους 184.658  ευρώ, που έχει εκχωρηθεί βάσει της  εκχώρησης 90/10, κατανέμεται στις θεματικές προτεραιότητες ως εξής:

κωδικός ποσό

09 184.658

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Ν+3/Ν+2) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

363.000 184.658

4

178.342
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1),(2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1),(2)  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1),(2) ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

Θεματική προτεραιότητα

Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
11  ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ΕΦΕΠΑΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
ποσά σε ευρώ

1:2+3 2 3

ΑΔΑ: ΩΘ72Φ-6ΜΘ
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