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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 70542/573 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04−02−2011 

υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολο−
κλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέ−
φεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α΄/3−9−2014).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 10938/10−3−2015 (ΦΕΚ 123/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./12−3−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας περί διορισμού του Ιωάννη 
Τόλιου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15597/7−4−2015 (ΦΕΚ 689/ 
22−4−2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε(2007) 5338/26−10−2007 απόφα−
ση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο 
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI 
GR161 PO001).

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2007) 5443/5−11−2007 απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2007) 5337/26−10−2007 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2007) 5332/26−10−2007 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός 
CCI 2007GR16UPO001).

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2007)5439/5−11−2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρή−
τη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

12. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων.

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

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/6−8−2008 της Επιτροπής 
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και 
ειδικότερα, το άρθρο 14.

16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως τα άρθρα 
3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), όπως τροποποιήθη−
κε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

17. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/
Β΄/24−9−2008).

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 
ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πρά−
ξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε 
με τις ΚΥΑ με ΑΠ 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).

20. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για 
την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικό−
τητα των Επιχειρήσεων», του θέματος προτεραιότητας 
09 – «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14−4−2009 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 Π.δ. 98/1996» στον 
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

22. Το Π.δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την έντα−
ξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε 
προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το 
άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α΄/1997).

23. Την Υ.Α. με υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/19−01−2011 
(ΦΕΚ 86/Β΄/31−01−2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιο−
τήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών 
Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)», όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 4463/1348/01−09−2011 (ΦΕΚ 1975/
Β΄/05−09−2011) απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19−1−2011 υπουργικής 
απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ισχύει. 

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9095/1195/Α2/23−12−2010 έγγρα−
φο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού εφαρμογής 
της πράξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων».

25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04−02−2011 (ΦΕΚ 
704/Β΄/29−04−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση 
του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Αντα−
γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων 
προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Αντα−
γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007− 2013», όπως τροποποιήθηκε 
με τις αρ. πρωτ. Οικ 5667/447/18−5−2011 (ΦΕΚ 2087/Β΄/ 
21−9−2011) και αρ. πρωτ. 12500/2806/6−9−2011 (ΦΕΚ 2088/
Β΄/21−9−2011) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπ’ 
αρ. πρωτ. 15013/2607/20−12−2012 (ΦΕΚ 3571/Β’/31−12−2012) 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και ισχύει.

26. Την υπ΄ αριθμ 15705/3834/10−11−2011 (ΦΕΚ 401/
ΥΟΔΔ/10−11−2011) απόφαση περί σύστασης και συγκρότη−
σης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε− 
συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ. 6714/952/18−6−2012 
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/20−6−2012).

27. Την με αρ. πρωτ. 12500/2806/6−9−2011 (ΦΕΚ 2088/
Β΄/21.9.2011) «Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δαπάνη 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 704) περί 
έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης) του Οδηγού του 
Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007−2013».

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12505/2807/7−9−2011 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Νο 3/23−8−2011, 
Νο 4/24−8−2011, Νο 5/25−8−2011, Νο 6/26−8−2011 και Νο 7/ 
5−9−2011 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης 
χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμ−
ματος «Εξωστρέφεια− Ανταγωνιστικότητα των Επιχει−
ρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007−2013.»
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29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10951/2000/11−09−2013 από−
φαση (ΦΕΚ 2353/Β΄/20−9−2013) του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Παράταση 
χρόνου υλοποίησης εντεταγμένων έργων του Οδηγού 
υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Αντα−
γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». 

30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9659/2339/11−08−2014 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς 
τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια 
του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 2262/Β΄/20−08−2014).

31. Την υπ’ αριθμ πρωτ.: 12712/27−11−2014 απόφαση του 
Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04−02−2011 υπουργικής απόφασης και παράταση 
χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξω−
στρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 
3207/Β΄/28−11−2014).

32. Την υπ’ αριθμ πρωτ.: 6270/72/20−1−2015 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04−02−2011 υπουργικής απόφασης και παράταση 
χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξω−
στρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 
193/Β΄/23−1−2015). 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12539/ 17−06−2015 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Πρόταση παράτασης του Προγράμ−
ματος «Εξωστρέφεια − Ανταγωνιστικότητα των Επιχει−
ρήσεων».

34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3870/910A2/26−06−2015 έγγρα−
φο της ΕΥΔ – ΕΠΑνΕΚ με θέμα «Έγκριση χορήγησης 
παράτασης ημερομηνίας λήξης έργων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων», Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και 
«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Ε.Π. «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013».

35. Το από 30/06/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ.

36. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτά−
χυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας 
χρηματοδότησης.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρή σεων», 
ως ακολούθως: 

Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια 
Υλοποίησης Έργων», ως εξής: 

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων 
ορίζεται σε 34 (τριάντα τέσσερις) μήνες από την ημε−
ρομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με 
δυνατότητα παράτασης έως και 30−10−2015, εφόσον το 

αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλή−
ρωσης του έργου.» 

Β) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκε−
φαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαι−
ολογητικά», ως εξής: 

«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι 
οποίες εντός 34 μηνών αντίστοιχα (ή έως τις 30−10−2015 
εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και 
έκθεση ολοκλήρωσης.» 

Γ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφαλαίου 
14, ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση 
του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο 
κεφ. 10, (δηλαδή εντός 34 μηνών) οι δικαιούχοι μπορούν 
να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολο−
κλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της 
παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως 
την 30−10−2015. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υπο−
βληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης 
των 34 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 
30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Πε−
ραιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον 
υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου 
δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προ−
σαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού του 
προγράμματος. 

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04−02−2011 (ΦΕΚ Β΄ 704/29−04−2011) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα 
και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρημα−
τοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξω−
στρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», με 
ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης 
των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Οικ. 70538/572 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1−10−2010 

υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολο−
κλήρωσης έργων του Προγράμματος «Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90.
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2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α΄/3−9−2014).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 10938/10−3−2015 (ΦΕΚ 123/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./12−3−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας περί διορισμού του Ιωάννη 
Τόλιου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ’ αριθμ. οικ.15597/7−4−2015 (ΦΕΚ 689/Β΄/ 
22−4−2015) υπουργική απόφαση με θέμα “Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμέ−
νους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.”.

7. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις 
οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

8. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5−11−2007 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

9. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26−10−2007 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008).

10. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26−10−2007 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

11. Την με αριθμ. C(2007)5439/5−11−2007 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 
(Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

12. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων.

13. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ−
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού 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).

14. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 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).

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

16. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα−
γωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή 
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύ σεων 
του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/ 2007 
και του Π.δ. 98/1996» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/ 
1019Δ/14.4.2009).

17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ιδίως τα άρ−
θρα 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».

18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α΄) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄).

19. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

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

21. Το Π.δ. 93/1997 (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 βιομη−
χανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

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

23. 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. Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β΄/15−7−2010).

24. Την υπ’ αριθμ. 8395/823/15−7−2010 απόφαση της 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος 
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1184/Β΄/6−8−2010).

25. Την υπ’ αριθμ. 8396/824/15−7−2010 απόφαση της 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρό−
γραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». 
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26. Την υπ’ αριθμ. 11023/1154/30−9−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας 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».

27. Την υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας 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).

28. Την υπ’ αριθμ. 14348/1399/16−12−2010 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας 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».

29. Την υπ’ αριθμ. 804/47/25−1−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υπο−
βολής 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. 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».

31. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης 
χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα 
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του ΕΣΠΑ 2007−2013.

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21−10−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση − τροποποίη−
ση 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 Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013’», (ΦΕΚ 2464/Β΄/3−11−2011).

33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4891/583/4−5−2012 απόφα−
ση 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).

34. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4897/596/4−5−2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτρο−
πής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 1607/Β΄/10−5−2012).

35. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15014/2608/20−12−2012 από−
φαση 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 Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013», (ΦΕΚ 3571/Β΄/31−12−2012).

36. 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 παράτα−
ση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Με−
ταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 2353/Β΄/20−9−2013).

37. 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 ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Μετα−
ποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 1896/Β΄/14−7−2014).

38. 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 παρά−
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 3207/Β΄/ 
28−11−2014).

39. 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 χρό−
νου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Μεταποίη−
ση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 193/Β΄/ 23−01−2015).

40. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/11−6−2015 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ με θέμα “Πρόταση ΕΦΕΠΑΕ για Παράταση Ολο−
κλήρωσης Έργων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις 
Νέες Συνθήκες»”.

41. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3870/910A2/26−06−2015 έγγρα−
φο της ΕΥΔ – ΕΠΑνΕΚ με θέμα «Έγκριση χορήγησης 
παράτασης ημερομηνίας λήξης έργων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων ‘’Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων’’, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα – 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

42. Το από 30−06−2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ.

43. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτά−
χυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας 
χρηματοδότησης.

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος 
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» ως ακολούθως:

1) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», ως εξής:

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορί−
ζεται σε: 

• Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα 
παράτασης έως 30−10−2015, εφόσον το αίτημα υποβλη−
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θεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, 
δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο 
σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας. 

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου όπως λεπτομερώς ορίζεται στο 
Κεφ. 14 του παρόντος οδηγού.

2) Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της τρίτης πα−
ραγράφου του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – 
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», ως εξής:

Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι 
οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως 30−10−2015 
εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και 
έκθεση ολοκλήρωσης.

3) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.5 «Παράταση 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», ως εξής:

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του 
έργου εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων 30 
μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριω−
μένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον 
ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολο−
κλήρωσης καθορίζεται έως την 30−10−2015. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει κατα−
βληθεί (εξοφλημένες δαπάνες) το 30% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
την 30−10−2015. Περαιτέρω παράταση μέχρι 3 μήνες δίνεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας) και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλή−
ρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προ−
σαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού του 
προγράμματος.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 
11088/ 1164/1−10−2010 (ΦΕΚ 1627/Β΄/11−10−2010) του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα 
και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδό−
τησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗ ΣΗ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», με ανάλογη εφαρμογή ως προς 
τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Οικ. 70546/574 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 5987/466/24−05−2011 

υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολο−
κλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα – Και−
νοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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 Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α΄/3−9−2014). 

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 10938/10−3−2015 (ΦΕΚ 123/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./12−3−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας περί διορισμού του Ιωάννη 
Τόλιου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15597/7−4−2015 (ΦΕΚ 689/ 
22−4−2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.

7. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης 
για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

8. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

9. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26−10−2007 απόφαση της 
Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

10. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26−10−2007 απόφαση της 
Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

11. Την με αριθμ. C(2007)5439/5−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι 
Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημα−
σίας (De Minimis), όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16−6−2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) 
και άλλες διατάξεις», Μέρος (Ι), (ΦΕΚ 265/Α΄/23−12−2014). 
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15. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), 
και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17, αυτού όπως τρο−
ποποιήθηκε 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» και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013). 

16. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκ−
χώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με 
αριθμ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ 1965/
Β΄/2008).

17. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

18. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. Πρωτ. 
46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008, όπως τροποποιήθηκε με 
τις ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 58758/ΕΥΣ8528/16−12−2008, 
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β΄/2008 και 2652/
Β΄/30−12−2008), 13708/ΕΥΣ1926/13−3−2009 (ΦΕΚ 502/
Β΄/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).

19. Την με αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14−4−2009 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 Π.δ. 98/1996» 
στον ΕΦΕΠΑΕ. 

20. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες 
ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής 
προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανά−
πτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχα−
νίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν 
έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης 
των αντίστοιχων πόρων.» (ΦΕΚ 77/Α΄/1996).

21. Τις διατάξεις του Π.δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες 
για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού 
τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς 
βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». (ΦΕΚ 
92/Α΄/1997).

22. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 2462/706/0020/03−05−2011 
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία 
πράξεων «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Πε−
ριφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 912/
Β΄/2011). 

23. Το με αρ. πρωτ. 2761/496/Α2/20−05−2011 έγγραφο 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής 
της πράξης «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

24. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 5987/466/24−05−2011 Υ.Α. του 
Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων 
προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1077/Β΄/2011), όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 8803/741/19−07−2011 (ΦΕΚ 
1811/Β΄/2011), 14703/3694/17−10−2011(ΦΕΚ 2580/Β΄/2011) και 
Οικ.6689/943/15−06−2012 (ΦΕΚ 2019/Β΄/2012) αποφάσεις 
του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και ισχύει.

25. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 6419/902/08−06−2012 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας για «Αποδοχή Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολό−
γησης και Ένταξη έργων, έγκριση χρηματοδότησης και 
απόρριψη έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013 (ΑΔΑ: Β4ΛΗΦ−Σ90).

26. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 14217/2690/09−12−2013 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
με θέμα «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων 
Έργων και Τροποποίηση − Συμπλήρωση του Οδηγού 
Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 3277/Β΄/2013).

27. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 12713/27−11−2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 5987/466/24−05−2011 
υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλή−
ρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 3207/Β΄/28−11−2014).

28. Την υπ’ αριθμ πρωτ.: 6274/73/20−1−2015 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Oικ. 5987/466/24−5−2011 υπουργικής απόφασης και πα−
ράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμμα−
τος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 
193/Β΄/23−1−2015). 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12535/ 17−06−2015 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Πρόταση ΕΦΕΠΑΕ για Παράταση 
Ολοκλήρωσης Έργων και διευθέτησης ζητημάτων στο 
Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ 3870/910A2/26−06−2015 έγγρα−
φο της ΕΥΔ – ΕΠΑνΕΚ με θέμα «Έγκριση χορήγησης 
παράτασης ημερομηνίας λήξης έργων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και 
«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Ε.Π. «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013».
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31. Το από 30−06−2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ

32. Την ανάγκη παροχής δυνατότητας ολοκλήρωσης 
των έργων και αύξησης της απορρόφησης της δημόσιας 
χρηματοδότησης.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος 
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ως ακολούθως: 

1) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια 
Υλοποίησης Έργων», ως εξής: 

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορί−
ζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία 
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα 
παράτασης δεκαεπτά (17) μηνών και μέχρι τις 30−10−2015, 
εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομη−
νία ολοκλήρωσης του έργου. 

Για τις νέες εντάξεις που δύναται να προκύψουν κα−
τόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θε−
ραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ 
αρχής σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμ−
μα. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η χρονική διάρ−
κεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
την 15−12−2015».

2) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκε−
φαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαι−
ολογητικά», ως εξής: 

«Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαι−
ούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα (ή 41 μηνών 
εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και 
έκθεση ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέ−
ροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) 
«Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακο−
λούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.»

3) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλή−
ρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφάλαιο 14, ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση 
του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο 
κεφ. 10, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμη−
ριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου 
στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το πέρας του έργου (24 μήνες – 
βλέπε κεφάλαιο 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 
να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία 
αυτή και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Η παράταση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαεπτά (17) μήνες 
και μέχρι τις 30−10−2015. Περαιτέρω παράταση μέχρι 
τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέ−
ρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος 
του έργου.»

4) Για τα έργα που θα ολοκληρωθούν μετά την 
01−07−2015 και μέχρι τις 30−10−2015, η ημερομηνία μέ−
τρησης των στόχων δεν θα υπερβαίνει τις 30−06−2016.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προ−
σαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού του 
Προγράμματος. 

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Oικ. 5987/466/24−05−2011 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, (ΦΕΚ 1077/Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα 
και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματο−
δότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Νέα Και−
νοτομική Επιχειρηματικότητα», με ανάλογη εφαρμογή 
ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου 
αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
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