
 

 

 
 
 

        Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Τα νέα γραφεία του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) στην Αθήνα επισκέφθηκε ο 

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Μονάδα 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) κ. Γεώργιο 

Παπαδημητρίου. 

Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτων Μαρλαφέκας με τον 

οποίο συνομίλησαν για το σημαντικό έργο του φορέα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στον κ. Γεωργιάδη παρουσιάστηκε το διαχειριστικό έργο του ΕΦΕΠΑΕ κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει: 

- 19 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 93.211 

ενταγμένες επιχειρήσεις και 2.872.997.022€ δημόσια δαπάνη, 

- 48 Δράσεις των ΠΕΠ (Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) των 12 

Περιφερειών της χώρας με 62.934 εντάξεις και 1.078.344.377€ δημόσια δαπάνη, 

- το Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με 20.589 επιχειρήσεις να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και 68 εκ. αιτούμενη 

δημόσια δαπάνη , 

- 1 Δράση του Πράσινου Ταμείου (Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 23, μέχρι στιγμής, ενταγμένες επιχειρήσεις και 

3.467.433€ δημόσια δαπάνη. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ο κ. Μαρλαφέκας ευχαρίστησε τον κ. Γεωργιάδη για την επίσκεψη στα νέα γραφεία 

του φορέα, τονίζοντας την εμπιστοσύνη και υποστήριξη του Υπουργείου στη διαχείριση των 

δράσεων που έχει αναθέσει στον ΕΦΕΠΑΕ, ώστε ο φορέας να λειτουργεί εύρυθμα και 

αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην ταχεία και υψηλή απορρόφηση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό Ανάπτυξης για την δομή του ΕΦΕΠΑΕ και 

την πρόοδο των προγραμμάτων που υλοποιεί ενώ του ζήτησε να μεριμνήσει για την 

περαιτέρω αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 

τη διασύνδεσή του με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Πληροφοριακό 

Σύστημα Εργάνη, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ).  

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού επισκέφθηκε τους χώρους των νέων γραφείων του ΕΦΕΠΑΕ 

και συνομίλησε με τους υπαλλήλους, ζήτησε τη συνέχιση της μεθοδικής και συντονισμένης 

προσπάθειας του φορέα στην μέχρι τώρα επιτυχή διαχείριση των δράσεων της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ώστε μαζί με το Υπουργείο, να συνεχίζει να αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας, 

προσβλέποντας και στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 
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