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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων
και Τροποποίηση − Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποί−
ησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγω−
νιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 − 2013. ............................
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Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίη−
ση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/
1−10−2010 υπουργικής απόφασης του Οδηγού του
Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013. .................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 15013/2607
(1)
Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και
Τροποποίηση − Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης
του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότη−
τα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007 − 2013.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως το άρθρο 90 (Π.Δ. 63/ 2005,
ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986),
Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 «Ορ−
γανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α/1995), του άρθρου 21 του
ν. 2367/1995 «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ
261/Α/1995), και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 υπουργικής
απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προ−
σωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/Β/ 12.3.1996).
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

5. Την με ΑΠ 30376/Δ106 721/05.07.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο
πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος
(CCI GR161 PO001).
7. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός
CCI 2007GR161PO006).
8. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία
– Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία −
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10. Την υπ’ αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής 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 κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορι−
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου 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 Σημα−
σίας (De Minimis) όπως ισχύει.
13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 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 Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
15. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα» υπ’ αριθμ. Πρωτ. 46680/
ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις 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 (ΦΕΚ 1317/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 κα−
τηγορία 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 Διαχείρισης με
αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Δια−
χείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ σύμφωνα με
το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον
ΕΦΕΠΑΕ.
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού εφαρμογής της
πράξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχει−
ρήσεων»».
21. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 4463/01−09−2011
(ΦΕΚ 1975/Β/05−09−2011) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάστα−
ση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19−01−2011 (ΦΕΚ
86/Β/31−01−2011) υ.α. για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για
την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης
του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος 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 Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του
Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστι−
κότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια−
φέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη
στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Το υπ’ αριθμ. 3781/Β2/645/13−07−2012 έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Οδη−
γών Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ με ΕΦΔ την ΓΓΒ/Δ/νση
ΜΜΕ».
24. Την με ΑΠ 2215/2−10−2012 επιστολή του Ενδιάμεσου
Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα» με θέμα «Παράταση προ−

θεσμίας Ολοκλήρωσης και Τροποποίηση Οδηγών των
Προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»».
25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5406/12/ΜΚ/ΙΓ/λτ/05−11−2012 έγ−
γραφο της ΜΟΔ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση διαδικασίας
ελέγχων για τις δράσεις Μεταποίησης και Εξωστρέφειας».
26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6435/1643/A2/07−12−2012 έγγρα−
φο της ΕΥΔ – 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 Επιχειρηματικότη−
τα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.
27. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρό−
φησης της δημόσιας χρηματοδότησης
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τα ακόλουθα σημεία του Οδηγού του
προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων» ως εξής:
Α) 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
εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί
ένα μήνα πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
έργου.»
Β) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκε−
φαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιο−
λογητικά», 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 ΕΦΔ κατόπιν αιτήματος πιστο−
ποίησης 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 συ−
νοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ
στους Δικαιούχους μετά/ή με την υπογραφή της απόφα−
σης ένταξης.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβλη−
θούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του
30% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπερι−
λαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
Δύναται 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 συ−
νολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
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Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστο−
ποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης
έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλή−
ρωσης).
Κάθε Έκθεση / αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης / ολο−
κλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης−πι−
στοποίησης 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.»
Δ) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτω−
σης (Δ) «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 δα−
πανών 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 προσκο−
μισθεί 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 προ−
σκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο
ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακο−
λούθησης, 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 πλαί−
σιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος
όρος / διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπα−
στο τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης».
Επίσης τροποποιείται η τελευταία παράγραφος της
περίπτωσης (Δ) «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 οικο−
νομικό αντικείμενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση
της άδειας λειτουργίας τότε ως ημερομηνία ολοκλήρω−
σης 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 ημερο−
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μηνία 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 περίπτω−
σης (Β) «Ενδιάμεσες Καταβολές» του υποκεφαλαίου 14.3
«Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης», του κεφάλαιο
14, ως εξής:
«Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υπο−
βληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του
30 % του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπερι−
λαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.»
ΣΤ) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του υποκε−
φαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβολή Δικαιολογητι−
κών», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των
ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επι−
στολής. 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 κεφα−
λαίου 14.2 του παρόντος.».
Ζ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολο−
κλήρωσης 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 ΕΦΕ−
ΠΑΕ 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 πα−
ράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαι−
ούχος του έργου.»
Η) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.8 «Τροποποίηση
του επενδυτικού σχεδίου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομι−
κού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται
οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής
σύνθεσης κ.λπ.) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφω−
ση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κρι−
τήρια βαθμολόγησής του. Επίσης η μεταφορά δαπανών
(μεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαί−
νει 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 ΕΦΔ, το αργότερο
μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατι−
κού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου (όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί − βλέπε κεφ. 10 & 14.7), με συνημ−
μένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν
την τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές
προδιαγραφές κ.λπ.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην
Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και εκδίδεται
σχετική τροποποιητική απόφαση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς δι−
αφοροποιήσεις σε σχέση με:
• τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολό−
γησης,
• 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 από−
φασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρί−
πτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρό−
γραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας
τα οποία αναφέρονται σε:
o Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρα−
κολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πι−
στοποίησης
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 γεω−
γραφικής Περιφέρειας εφ’ όσων:
o Δεν 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 επηρεάζο−
νται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
o Αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης.
o Μεταφορές κονδυλίων μέχρι 20% του συνολικά εγκε−
κριμένου προϋπολογισμού.
o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαί−
νουν συνολικά το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Για κάθε άλλο θέμα (όπως για παράδειγμα μεταβολές
στις συνεργασίες / σύμφωνα συνεργασίας) επιλαμβάνε−
ται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των
αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΔ.
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβα−
σιμότητας 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:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV − ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟ−
ΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»
Ι) Προστίθεται παράγραφος στο τέλος της περίπτωσης
(Α) του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή Δημόσιας Χρημα−
τοδότησης», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προ−
καταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει
χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου εγγυη−
μένης 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 εγγυητι−
κή 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’ αριθμ. πρωτ. Oικ.
1246/95/04−02−2011 (ΦΕΚ Β’ 704/29−04−2011) του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα
και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδό−
τησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», με ανάλογη εφαρ−
μογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης
και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 15014/2608
(2)
Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποί−
ηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/
1−10−2010 υπουργικής απόφασης του Οδηγού του Προ−
γράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986),
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ
99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ
της Γ.Γ.Β.», και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/
Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδι−
ότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της
Γ.Γ.Β.».
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012),
άρθρο 1.
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
5. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/5−7−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο
Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/6−7−2012).
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από
το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες
της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
7. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI
2007GR161PO006).
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8. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI
2007GR161PO008).
9. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπει−
ρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10. Την υπ’ αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός
CCI 2007GR16UPO002).
11. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του
ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
12. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» υπ’ αριθμ. πρωτ.
8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).
13. Την Κοινή Υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα» υπ’ 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).
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα−
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα−
μείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα−
γωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Εν−
διάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του
ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του
ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).
16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα
άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει 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».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ
115/Α) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)
18. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
19. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγο−
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
20. Το Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για
την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού το−
μέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου
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Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομη−
χανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».
21. Το με αρ. πρωτ. 5275/544/Α2/15−7−2010, έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πρά−
ξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
22. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 5247/955/
Φ.0020/14−7−2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για
την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ−
ΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη
Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του υπ’ Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15−7−2010).
23. 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).
24. Την υπ’ αριθμ. 8396/824/15−7−2010 απόφαση της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».
25. Την υπ’ αριθμ. 11023/1154/30−9−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχε−
τικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».
26. 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).
27. 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».
28. Την υπ’ αριθμ. 804/47/25−1−11 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβο−
λής 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. 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».
30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21−10−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση − τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής από−
φασης με θέμα ‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού
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του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ
2464/Β/3−11−2011).
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4891/583/4−5−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα
‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμμα−
τος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013’, όπως ισχύει», (ΦΕΚ
1607/Β/10−5−2012).
32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4897/596/4−5−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις
Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10−5−2012).
33. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρη−
ματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μετα−
ποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007−2013.
34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3781/Β2/645/13−7−2012 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα ‘Προτεινόμενες τροποποιήσεις
Οδηγών Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ με ΕΦΔ τη ΓΓΒ/
Δνση ΜΜΕ’.
35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6319/1613/A2/03−12−2012 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συ−
μπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξω−
στρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και την από 05−12−2012
σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔ−ΕΠΑΕ και την από
05−12−2012 σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔ−ΕΠΑΕ.
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6435/1643/Α2/7−12−2012 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συ−
μπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξω−
στρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.
37. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρό−
φησης της δημόσιας χρηματοδότησης.
38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/
1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση
– Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποί−
ηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11−10−2010), όπως ισχύει.
1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», του οδηγού προγράμματος,
ως εξής:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορί−
ζεται σε:
• Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδο−
σης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότη−
τα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί
ένα μήνα πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’
εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μη−
νών 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 κεφάλαιο 14.2.Α «Εκθέσεις προόδου
έργων», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Α) Εκθέσεις προόδου έργων
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 ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αιτήματος
πιστοποίησης του δικαιούχου.
Το αίτημα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύε−
ται απαραίτητα από Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου (ΑΕΠ)
έργων (Ενδιάμεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι
οποίες θα υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο 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 συ−
νοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ
στους Δικαιούχους μετά/ή με την υπογραφή της απόφα−
σης ένταξης.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβλη−
θούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του
30% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπερι−
λαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
Κάθε Έκθεση / αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης / ολο−
κλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης−πι−
στοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού
έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστο−
ποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης
έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλή−
ρωσης).
Για την περίπτωση των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου
και μόνο, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κάνει χρήση διοικητικών
αντί επιτόπιων ελέγχων. Για την πιστοποίηση της Έκθεσης
Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος
και ο πλήρης έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικει−
μένου στο σύνολό τους.
3) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.2.Γ «Πιστοποίηση δαπα−
νών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού», του οδηγού
προγράμματος, ως εξής:
Γ) Πιστοποίηση δαπανών απασχόλησης πρόσθετου
προσωπικού
Η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται
έπειτα από πιστοποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ολοκληρώσει το
υπόλοιπο έργο, δεν έχει όμως πραγματοποιήσει το εγκρι−
θέν σύνολο των δαπανών αυτής της κατηγορίας, δύναται
κατά την αποπληρωμή να λάβει την αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση του υπολοίπου του προϋπολογισμού των
δαπανών αυτών με χρήση ισόποσης εγγυητικής επιστο−
λής, ισχύος ενός έτους. Μετά την πάροδο του έτους (ή
και έπειτα από προγενέστερο αίτημα του δικαιούχου), ο
Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης πιστοποιεί τις σχετικές
δαπάνες, και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή, ή πραγ−
ματοποιεί τον αναγκαίο συμψηφισμό.
Η εγγυητική επιστολή δαπανών απασχόλησης πρόσθε−
του προσωπικού δύναται να απομειωθεί σταδιακά έως
μία φορά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιημένη
δαπάνη απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και έπειτα
από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το
ποσό απομείωσης της εγγυητικής. Η εγγυητική επιστολή
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επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό
της με πραγματοποιημένη δαπάνη απασχόλησης πρόσθε−
του προσωπικού.
4) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.2.Δ «Παραλαβή έργου»,
του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Δ) Παραλαβή έργου
Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός
του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού
έργου ή μέχρι και την ημερομηνία παράτασης (εφόσον
έχει δοθεί). Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλή−
ρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο
στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της
απόφασης ένταξης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και
παραλαβή είναι:
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
• 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 προσκο−
μισθεί 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 προ−
σκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο
ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακο−
λούθησης 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 πλαί−
σιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος
όρος/διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο
τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δα−
πανών του έργου.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος
των επιλέξιμων δαπανών του, πραγματοποιείται η λογι−
στική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο
η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης
από τον δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπί−
στηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονο−
μικού αντικειμένου δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης
διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση
Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο
ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίη−
σης και εν συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο σχετική
επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και
αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα συ−
νολικά στοιχεία σχετικά με την παραλαβή του έργου. Η
καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στην ενότητα 14.3.
Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρω−
μένο και κατά συνέπεια να παραληφθεί αν έχει υλοποι−
ηθεί και πιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο κάτω του
ελάχιστου προβλεπόμενου προϋπολογισμού.
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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 οικονο−
μικό 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 τυ−
χόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση που
σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την ολοκλήρωση του έργου
δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, για την
ημερομηνία ολοκλήρωσης (με τους όρους και επιφυλάξεις
του κεφ. 14.2) λαμβάνεται υπόψη άλλη πράξη όπως τελευ−
ταία πληρωμή, έκδοση πιστοποίησης – διαπίστευσης κτλ).
5) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.3.Β «Ενδιάμεσες κατα−
βολές», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Β) Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης
Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίη−
ση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦΕΠΑΕ
όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών
του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής της Έκθεσης, και
η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο
καταβάλλεται σύμφωνα με δηλούμενη επιθυμία του, είτε
το σύνολο της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης
χωρίς απομείωση της εγγυητικής προκαταβολής, είτε
μέρος αυτής με απομείωση της εγγυητικής προκαταβολής
κατά το υπόλοιπο.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υπο−
βληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση του 30% του−
λάχιστον του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπε−
ριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
Δύναται 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 συ−
νολικά επιχορηγούμενου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
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.
6) Τροποποιείται η Τρίτη παράγραφος του κεφαλαίου
14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά»,
του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το
σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθεί−
σης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του
πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του
έργου, με ελάχιστο κόστος τα 30.000,00 ή 100.000,00 €
σύμφωνα με τον φάκελο υποβολής.
Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποί−
ησαν έργο κάτω των 30.000,00, ή 100.000,00 € (ανάλογα
με το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο κεφ. 7 του παρόντος). Επίσης απεντάσσονται επιχει−
ρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα
(ή 30 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν
αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.
7) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.5 «Παράταση ολοκλή−
ρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του οδηγού προγράμ−
ματος, ως εξής:
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων
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24 μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμη−
ριωμένη αίτηση εξάμηνης παράτασης ολοκλήρωσης του
έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι
να υποβληθεί η σχετική αίτηση μέχρι και ένα (1) μήνα
πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει
καταβληθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομέ−
νων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6
μήνες. Περαιτέρω παράταση μέχρι 3 μήνες δίνεται μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις ανωτέρας βίας)
και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης
του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.
8) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.6 «Τροποποίηση του
επενδυτικού σχεδίου», του οδηγού προγράμματος, ως
εξής:
14.6 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομι−
κού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται
τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας
ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αι−
τούμενη 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 15% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης
του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του
αιτήματος παράτασης, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηρι−
ωμένη αίτηση στον αρμόδιο ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ), το αργότε−
ρο μέχρι ένα μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού
χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου, με συνημ−
μένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν
την τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές
προδιαγραφές κ.λπ.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην
Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και μετά την
γνωμοδότηση εκδίδεται σχετική τροποποιητική απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς δι−
αφοροποιήσεις σε σχέση με:
• τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολό−
γησης,
• 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 από−
φασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρί−
πτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρό−
γραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας
οι οποίες αναφέρονται σε:
− Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρα−
κολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πι−
στοποίησης
− Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 μήνες
− Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης.
− Αλλαγή εξοπλισμού (hardware) πληροφορικής όπως
Η/Υ, scanner, εκτυπωτών.
− Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των
βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των
δαπανών καθώς και
− Αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και
ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και
δυνατοτήτων του.
− Αλλαγή έδρας της επιχείρησης εντός της ιδίας γεω−
γραφικής Περιφέρειας εφόσον:

− Δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης
− Τηρούνται τα κριτήρια διαχωρισμού.
− Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος
− Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης εφ’ όσων δεν επηρεάζο−
νται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
− Αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης.
− Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ δαπανών που ανήκουν
στην ίδια κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργει−
ας σε κατηγορία ενέργειας που δεν υπερβαίνουν το 15%
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
− Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαί−
νουν συνολικά το 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Για κάθε άλλο θέμα επιλαμβάνεται η επιτροπή παρακο−
λούθησης κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών
του ΕΦΕΠΑΕ.
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβα−
σιμότητας των ΑμεΑ, δεν δύναται να μεταφέρονται σε
άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να μειώνεται το κόστος
τους με μείωση του φυσικού αντικειμένου. Οι υποδομές
για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο
επενδυτικό σχέδιο αλλά μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια
κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα πρέπει να διαπι−
στωθεί κατά την πιστοποίηση.
9) Προστίθεται παράγραφος στο κεφάλαιο 14.3.Α «Κα−
ταβολή δημόσιας χρηματοδότησης», «Προκαταβολή» του
οδηγού προγράμματος, ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προ−
καταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει
χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου εγγυη−
μένης 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 εγγυητι−
κή 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.»
10) Τροποποιείται ο τίτλος του Παραρτήματος IV και
διαμορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV − ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟ−
ΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»

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 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», με ανάλογη εφαρμογή ως προς
τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης και τροπο−
ποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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