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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγµένων Έργων και Τροποποίηση-

Συµπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας Υπόψη :
1. Τον Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως
το άρθρο 90 (Π. ∆. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), Π.∆. 396/1989 (ΦΕΚ
172/Α/716.6.1989) και Π.∆. 189/1995 "Οργανισµός της Γ.Γ.Β." (ΦΕΚ 99/Α/1995), του
άρθρου 21 του ν. 2367/1995 "Σύσταση της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." (ΦΕΚ
261/Α/1995), και της υπ' αριθµ. 3584/5.3.1996 υπουργικής απόφασης "∆ιάρθρωση,
Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." (ΦΕΚ 147/
Β/12.3.1996).
3. Το Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
4. Το Π.∆. 86/2012
«∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
5. Την µε ΑΠ 30376/∆106 721/05.07.2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/2012) Απόφαση του
Πρωθυπουργού
«Ανάθεση
αρµοδιοτήτων
στον
Υφυπουργό
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
6. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για
τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

7. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
8. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
10. Την µε αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 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, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας
(De Minimis) όπως ισχύει.
13. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/2007) και ιδίως τα άρθρα
3,4,5,6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθµ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β΄/2008) Απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του
ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου
2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-102008 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,
59540/ΕΥΣ8572/ 18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008 και ΦΕΚ 2652/Β/2008),
13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/ Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ
1019/Β/2009),
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ 02.10.2009
(ΦΕΚ 2214/Β/2009).
16. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων», του θέµατος προτεραιότητας 09 – «Άλλα µέτρα για την τόνωση της
έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ».
17. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009 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.
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19. Τις διατάξεις του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «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 βιοµηχανίας, ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας».
20. Το υπ αρ. πρωτ. 9095/1195/Α2/23-12-2010 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα
«Έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων»».
21. Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 4463/01-09-2011 (ΦΕΚ 1975/Β/05-09-2011) του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας
«Αντικατάσταση της υπ. αρ. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΕΚ 86/Β/31-012011) Υ.Α. για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ)
και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον
Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
22. Την υπ. αριθµ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ Β’ 704/29-04-2011) Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση
του Οδηγού του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Το υπ. αρ. πρωτ. 3781/Β2/645/13-07-2012 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα
«Προτεινόµενες Τροποποιήσεις Οδηγών Προγραµµάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ µε ΕΦ∆ την
ΓΓΒ/∆/νση ΜΜΕ».
24. Την µε ΑΠ 2215/2-10-2012 επιστολή του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε θέµα «Παράταση
προθεσµίας Ολοκλήρωσης και Τροποποίηση Οδηγών των Προγραµµάτων
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων»».
25. Το υπ. αρ. πρωτ. 5406/12/ΜΚ/ΙΓ/λτ/05-11-2012 έγγραφο της ΜΟ∆ Α.Ε. µε θέµα
«Τροποποίηση διαδικασίας ελέγχων για τις δράσεις Μεταποίησης και Εξωστρέφειας».
26. Το υπ. αρ. πρωτ. 6435/1643/A2/07-12-2012 έγγραφο της ΕΥ∆ – ΕΠΑΕ µε θέµα
«Έγκριση τροποποιήσεων και συµπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραµµάτων
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και «Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
27. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δηµόσιας
χρηµατοδότησης
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28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού πέραν της ήδη προβλεπόµενης στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τροποποιούµε τα ακόλουθα σηµεία του Οδηγού του προγράµµατος «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» ως εξής:
Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής :
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις)
µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα
εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί ένα µήνα πριν την τυπική
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου.»
Β) Τροποποιείται η πέµπτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηµατοδότηση –
Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά», ως εξής:
«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 µηνών αντίστοιχα
(ή 30 µηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτηµα και έκθεση
ολοκλήρωσης.»
Γ) Αντικαθίσταται η περίπτωση (Α) «Εκθέσεις Προόδου Έργων» του υποκεφαλαίου
14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω επιτόπιων ελέγχων του
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό
όργανα ελέγχου του ΕΦ∆ κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου.
Το αίτηµα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα από Αναλυτικές
Εκθέσεις Προόδου έργων (Ενδιάµεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή και θα συνοδεύονται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Το αναλυτικό περιεχόµενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα
δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ
στους ∆ικαιούχους µετά/ή µε την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, µετά την
εκτέλεση τουλάχιστον του 30 % του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου
(συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών) του έργου.
∆ύναται να γίνει πιστοποίηση οικονοµικού αντικειµένου προκαταβολών τις οποίες
καταβάλει ο δικαιούχος προς τον προµηθευτή, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο αυτών
των προκαταβολών δε θα υπερβαίνει το 30% του συνολικά εγκεκριµένου
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την
υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης).
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Κάθε Έκθεση / αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού
έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Για την περίπτωση των Ενδιάµεσων Εκθέσεων Προόδου µόνο και µέχρι ποσοστού 60%
της συνολικά εγκεκριµένης επιχορηγούµενης δαπάνης, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κάνει
χρήση διοικητικών επαληθεύσεων αντί επιτόπιων ελέγχων. Για την πιστοποίηση της
Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος και ο πλήρης έλεγχος
οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου στο σύνολό τους.»
∆) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (∆) «Παραλαβή του έργου»
του υποκεφαλαίου 14. 2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι :
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
• 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 ΕΦ∆ (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,
∆/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».
Επίσης τροποποιείται η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης (∆) «Παραλαβή του
έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία
στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την ολοκλήρωση
του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου
και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
έργου θα εκληφθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν
υπερβαίνει το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου συµπεριλαµβανοµένων των
τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί (κεφ. 10 και 14.7). Σε περίπτωση που σύµφωνα
µε τα ανωτέρω δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, για την ηµεροµηνία
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ολοκλήρωσης (µε τους όρους και επιφυλάξεις του κεφ. 14.2) λαµβάνεται υπόψη άλλη
πράξη όπως τελευταία πληρωµή, έκδοση πιστοποίησης – διαπίστευσης κτλ.»
Ε) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (Β) «Ενδιάµεσες Καταβολές»
του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης», του κεφάλαιο 14, ως
εξής:
«Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, µετά την
εκτέλεση τουλάχιστον του 30 % του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου
(συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών) του έργου.»
ΣΤ) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηµατοδότηση –
Υποβολή ∆ικαιολογητικών», του κεφάλαιο 14, 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 εδαφίου «∆ – Παραλαβή
του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.».
Ζ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης 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 τεκµηριωµένη
αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ µέχρι και ένα (1) µήνα 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 έξι
(6) µήνες. Περαιτέρω 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.»
Η) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.8 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», του
κεφάλαιο 14, ως εξής:
« Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της
επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής
σύνθεσης κ.λ.π.) και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν
αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα
κριτήρια βαθµολόγησής του. Επίσης η µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών
δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικά εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια που τίθενται στις σχετικές
παραγράφους του παρόντος. Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του
εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον
αρµόδιο ΕΦ∆, το αργότερο µέχρι και ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία του συµβατικού
χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου (όπως αυτή έχει διαµορφωθεί - βλέπε κεφ.
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10 & 14.7), µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την
τροποποίηση (π.χ. προσφορές προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) ο οποίος
εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ∆ράσης και εκδίδεται σχετική
τροποποιητική Απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε:
• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης
λύσης
και γνωµοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος
και έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών που
έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας τα οποία
αναφέρονται σε:
o Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του
επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης
o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 µήνες.
o Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης.
o Αλλαγή εξοπλισµού ή λογισµικού πληροφορικής.
o Αλλαγή συµµετοχής σε εκθέσεις
o Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών
χαρακτηριστικών και σκοπιµότητας των δαπανών καθώς και
o Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη µεταβολή των
τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.
o Αλλαγή έδρας της επιχείρησης εντός της ιδίας γεωγραφικής Περιφέρειας εφ’ όσων:
o ∆εν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης
o Τηρούνται τα κριτήρια διαχωρισµού (βλέπε κεφ. 3, σηµείο 7 και
Παράρτηµα V του Οδηγού).
o Αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος.
o Αλλαγή µετοχικής σύνθεσης εφ’ όσων δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας
και αξιολόγησης.
o Αλλαγή επωνυµίας επιχείρησης.
o Μεταφορές κονδυλίων µέχρι 20% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Για κάθε άλλο θέµα (όπως για παράδειγµα µεταβολές στις συνεργασίες / σύµφωνα
συνεργασίας) επιλαµβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των
αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦ∆.
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν
δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το κόστος
τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου.»
Θ) Τροποποιείται ο τίτλος του Παραρτήµατος IV και διαµορφώνεται ως εξής:
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ»
Ι) Προστίθεται παράγραφος στο τέλος της περίπτωσης (Α) του υποκεφαλαίου 14.3
«Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, ο
δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισµένου χρόνου
εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν, προ της λήξης
της εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε εγγυητικής επιστολής, να προσκοµισθεί άλλη
εγγυητική επιστολή για το τυχόν υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα διατήρησης της
προκαταβολής. Η σχετική αίτηση στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο µέχρι τις 30-11-2013 και µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων. Η όποια
προµήθεια / επιβάρυνση προκύπτει από αυτή τη διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλέξιµο
κόστος / δαπάνη για το πρόγραµµα.»
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η υπ. αρ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ Β’ 704/2904-2011) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης
και έγκρισης χρηµατοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», µε ανάλογη αναδροµική ισχύ ως προς τον
χρόνο υποβολής αιτηµάτων παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ
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