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θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη 

αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ.» 
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Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) 

θαη ησλ ΠΔΠ  ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ, ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ). (ΦΔΚ 912/Β/2011).  
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Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

22.  Σελ ππ. αξ. πξση. Οηθ. 5987/466/24-05-2011 Τ.Α. ηνπ Αλ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – 

Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε 

ζην Πξφγξακκα «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-

2013» (ΦΔΚ 1077/Β/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ. αξ. πξση. Οηθ. 8803/741/19-

07-2011 (ΦΔΚ 1811/Β/2011), 14703/3694/17-10-2011(ΦΔΚ 2580/Β/2011) θαη 

Οηθ.6689/943/15-06-2012 (ΦΔΚ 2019/Β/2012) απνθάζεηο ηνπ Αλ. Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηζρχεη. 

23.  Σελ ππ. αξ. Οηθ. 14217/2690/09-12-2013 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζέκα «Παξάηαζε Υξφλνπ Τινπνίεζεο Δληεηαγκέλσλ Έξγσλ 

θαη Σξνπνπνίεζε - πκπιήξσζε ηνπ Οδεγνχ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – 

Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» (ΦΔΚ 

3277/Β’/2013). 

24. Σν ππ. αξ. πξση. 9149/26-06-2014 έγγξαθν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε ζέκα «Αίηεκα 

Παξάηαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».  

25. Σν ππ. αξ. πξση. 7810/4333/A2/07-07-2014 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ – ΔΠΑΔ κε ζέκα 

«Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο νινθιήξσζεο έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – 

Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».  

26. Σνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

επηηπρνχο θαη απξφζθνπηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο.   

27.  Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

Άπθπο 1 

 

Σξνπνπνηνχκε ηα αθφινπζα ζεκεία ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα 

Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», σο αθνινχζσο:  

 

1) Αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιαην 10 «Υξνληθή Γηάξθεηα Τινπνίεζεο Έξγσλ», σο εμήο:   

«Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 24 (εικοζιηέζζεπιρ) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα 

εξάμηνηρ (6) παπάηαζηρ και μέσπι ηιρ 30-11-2014, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί 

πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.  

Γηα ηηο λέεο εληάμεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηφπηλ εμέηαζεο θαη απνδνρήο 

ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ζεξαπείαο, ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη εμ αξρήο 

ζε 24 (εηθνζηηέζζεξηο) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη κφλν, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 15/12/2015.» 

   

2) Σξνπνπνηείηαη ε πέκπηε παξάγξαθνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.4 «Υξεκαηνδφηεζε – 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά», σο εμήο:  

«Απεληάζζνληαη απηφκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 24 κελψλ 

αληίζηνηρα (ή 30 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη 

έθζεζε νινθιήξσζεο, θαζψο θαη ην θάθειν κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληα ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο πεξίπησζεο (Γ) 

«Παξαιαβή ηνπ έξγνπ» ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.2 «Παξαθνινχζεζε Έξγνπ», ηνπ 

θεθάιαην 14, φπσο ηξνπνπνηείηαη.» 

 

3) Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.7 «Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο:  

«ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ  

πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 10, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε 

αίηεζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ πξηλ ην πέξαο ηνπ έξγνπ 

(24 κήλεο – βιέπε θεθάιαην 10). Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε 

ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή θαη λα έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 

30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμνθιεκέλεο δαπάλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ).  Η παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

έξι (6) μήνερ και μέσπι ηιρ 30-11-2014.  Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο 

δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.» 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπκπιεξψλνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ηα αληίζηνηρα ρσξία 

ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 



 5 

Άπθπο 2 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε ππ. αξ. πξση. Oηθ. 5987/466/24-05-2011 Απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, (ΦΔΚ 

1077/Β/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

Με ηελ παξνχζα απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη αληίζηνηρα θαη φιεο νη απνθάζεηο έληαμεο 

θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα «Νέα Καηλνηνκηθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», κε αλάινγε εθαξκνγή σο πξνο ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ 

έξγσλ,  φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

 

Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 Ο Τθςποςπγόρ 

Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 

 

 

 

Οδςζζέαρ Κωνζηανηινόποςλορ 

Εζωηεπική Διανομή:  

- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

- Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο ηήξημεο Βηνκεραλίαο 

- Γ/λζε ΜΜΔ 

- ΔΤΓ ΔΠΑΔ 

 

 

Κοινοποίηζη: 

-        ΔΦΔΠΑΔ  

 

 

 


