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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «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».   

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

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/Α716.6.1989) 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/ Β712.3.1996) υπουργικής 

απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες 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), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ 

153/Α/25.06.2013).  

4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 134/Α/10.06. 2014). 

5.  Την υπ. αριθμ. 34658/04-07-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 

1825/Β΄/04-07-2014). 

6. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της 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 Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 

Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 
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8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 

Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 

Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 

10. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της 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 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 «Διαχείριση, έλεγχος 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 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» και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).  

14. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β/2008). 

15. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 

1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-

2008, όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ υπ 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). 

17. 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 ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.  

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους 

φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα 

οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και 

αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» 

(ΦΕΚ 77/Α/1996). 

ΑΔΑ: Ω62ΑΦ-ΞΡΑ



 3 

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/97 «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».  (ΦΕΚ 92/Α/97). 

20.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του Ν. 

3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α).  

21.  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». 

22. Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΕΚ 86/Β/31-01-2011) 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)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 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 – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ισχύει.   

23. 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».    

24.  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 – 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 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 Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπ. αρ. πρωτ. 

15013/2607/20-12-2012 (ΦΕΚ 3571/Β’/31-12-2012) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, και ισχύει.  

25. Την υπ. αρ. πρωτ. 10951/2000/11-09-2013 απόφαση (ΦΕΚ 2353/Β’/20-9-2013) του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα ««Παράταση χρόνου 

υλοποίησης εντεταγµένων έργων του Οδηγού υλοποίησης του Προγράµµατος 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013».   
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26. Το υπ. αρ. πρωτ. 9456/16-07-2014 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με το  «Αίτημα 

Παράτασης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων».  

27. Το υπ. αρ. πρωτ. 8643/4588/A2/31-07-2014 έγγραφο της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ με θέμα 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης ημερομηνίας λήξης ενεργών έργων στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

28. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Προγράμματος και των εντεταγμένων σε αυτό έργων, 

καθώς και την ανάγκη επιτυχούς και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.   

29.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

 

Τροποποιούμε τα ακόλουθα σημεία του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», (Υπουργική Απόφαση  υπ. αριθµ. πρωτ. 

Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ 704/Β/ 29-04-2011), ως ακολούθως:  

 

Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως 

εξής:   

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 30 (τριάντα) µήνες 

από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα 

εννεάμηνης (9) παράτασης και μέχρι τις 30-11-2014, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί 

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 30 µηνών 

αντίστοιχα (ή 39 µηνών και μέχρι τις 30-11-2014 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 30 μηνών) οι δικαιούχοι µπορούν να 

υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον 

ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως την 

30/11/2014. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν 

την ηµεροµηνία λήξης των 30 μηνών  και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% 

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού (εξοφληµένες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων 

προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε 
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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 προσαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία 

του Οδηγού του προγράμματος.  

Άρθρο 2 

 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η υπ. αρ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ Β’ 

704/29- 04-2011) απόφαση 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 εφαρμογή ως προς τον χρόνο 

ολοκλήρωσης των έργων,  όπου αυτό απαιτείται. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο Υφυπουργός 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

Εσωτερική Διανομή:  

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Στήριξης Βιομηχανίας 

- Δ/νση ΜμΕ 

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

 

 

Κοινοποίηση: 

-   ΕΦΕΠΑΕ  

 

 

 

ΑΔΑ: Ω62ΑΦ-ΞΡΑ
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