
 

 
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 
 

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, 

με χωρική αρμοδιότητα για τις Περιφέρειες  
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα: 
 

Με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.107892/571/14.10.2016 (ΦΕΚ Β/3540/3.11.2016) απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Θεοδώρας Τζάκρη 
τροποποιήθηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως ακολούθως: 

 
1. Το τρίτο και τέταρτο σημείο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης (Δ) 
«Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του 
κεφάλαιο 14: 
 
«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής όπου απαιτείται), που να 
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου  
δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει 
σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για 
την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι 
υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) 
μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και 
να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά 
την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν 
προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα 
το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται 
σχετικά στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του 
έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του 
δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω 
αναφερόμενος όρος/ διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της 
σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.  
Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια της ως άνω διαδικασίας Δεν δύναται να 
ξεπερνά την ημερομηνία της 15/12/2015». 
 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να 
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν 
είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει 
σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για 
την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας.  



Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) 
το αργότερο μέχρι την 30/12/2016.  
Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες 
εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί 
εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου (από την 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να 
επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω 
αναφερόμενος όρος/διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της 
σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.» 
 
2. Η δεύτερη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – 
Υποβολή Δικαιολογητικών», του κεφάλαιο 14:  
 
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της 
δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας 
λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου 
«Δ – Παραλαβή του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.».  
 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της 
δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας 
λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις «Δ – 
Παραλαβή του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος και θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης 
αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ 
το αργότερο μέχρι την 30/12/2016.» 
 
Τα σχετικά αρχεία έχουν ήδη αναρτηθεί στο δικτυακό μας τόπο www.elanet.gr προς 
πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.  
 
 

Από την ΕΛΑΝΕΤ 


