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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 10952/2001
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 υπουρ−
γικής απόφασης και παράταση χρόνου υλοποίησης
έργων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα 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/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 Διεύθυνσης
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ
147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρ−
μοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ
141/Α/2012), άρθρο 1.
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄
141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο 1.
5. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013).
6. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−2013 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθα−
νάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/4−7−2013).
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) 5443/5.11.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI
2007GR161PO006).
9. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός
CCI 2007GR161PO008).
10. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
11. Την με αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κω−
δικός CCI 2007GR16UPO002).
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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 αριθμ.
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 Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 46680/ΕΥΣ6517/13−
10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις με αριθμ. 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
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. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ.
4226/1019Δ/14.4.2009).
17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
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 ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Απο−
κέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσμα−
τικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατά−
ξεις» και το άρθρο 45 του Ν. 4155/2013 (Α΄ 120).
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. 93/97 (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. 5275/544/Α2/15−7−2010, έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της
πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
23. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 5247/955/
Φ.0020/14−7−2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για
την κατηγορία πράξεων “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ−
ΘΗΚΕΣ”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμε−
σο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα 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».
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. 804/47/25−1−11 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή 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. 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. Την υπ’ αριθμ. 14751/3695/21−10−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση − τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 υπουργικής απόφασης
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με θέμα “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του
Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013”», (ΦΕΚ
2464/Β/3−11−2011).
32. Την υπ’ αριθμ. 4891/583/4−5−2012 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
11088/1164/1−10−2010 υπουργικής απόφασης με θέμα
“Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προ−
γράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013”, όπως
ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10−5−2012).
33. Την υπ’ αριθμ. 4897/596/4−5−2012 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10−5−2012).
34. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης
χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα
«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του ΕΣΠΑ 2007−2013.
35. Το υπ’ αριθμ. 3781/Β2/645/13−7−2012 έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Προτεινόμενες τροποποιήσεις Οδη−
γών Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ με ΕΦΔ τη ΓΓΒ/Δνση
ΜΜΕ».
36. Το υπ’ αριθμ. 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.
37. Το υπ’ αριθμ. 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.
38. Το υπ’ αριθμ. 4698/1163/Α2/4−7−2013 έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού
του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”
του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
του ΕΣΠΑ 2007−2013”».
39. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορ−
ρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορί−
ζεται σε:
• Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα
εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί
πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύ−
ναται 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) Το κεφάλαιο 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμε−
να Δικαιολογητικά», παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο,
του οδηγού του προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013, τροποποιείται ως εξής:
Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι
οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή 36 μηνών εάν έχει
εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση
ολοκλήρωσης.
3) Το κεφάλαιο 14.5 «Παράταση ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου», εδάφιο α & β, του οδηγού του
προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, τρο−
ποποιείται ως εξής:
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων
30 μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμη−
ριωμένη αίτηση εξάμηνης παράτασης ολοκλήρωσης
του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις
είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερο−
μηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί
(εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκα−
ταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
4) Στη δεύτερη παρ. του υποκεφαλαίου 14.6 «Τροπο−
ποίηση του επενδυτικού σχεδίου» του κεφαλαίου 14,
η φράση «το αργότερο μέχρι ένα μήνα» διαγράφεται.
5) Το κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», παράγραφος 3, εδάφιο α, του οδηγού
του προγράμματος, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013,
τροποποιείται ως εξής:
3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ΜΟ των
θέσεων εργασίας των ετών 2009/2010 ή 2010/2011 για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 1

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 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 χρηματο−
δότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙ−
ΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», με ανάλογη εφαρμογή ως
προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης και
τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλή−
ρωση του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις
Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11−10−2010), όπως ισχύει ως εξής:
1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», του οδηγού προγράμματος,
ως εξής:

Άρθρο 2
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 10951/2000
(2)
Παράταση χρόνου υλοποίησης εντεταγμένων έργων του
Οδηγού υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέ−
φεια – 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/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 Διεύθυνσης
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ
147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρ−
μοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.»
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, 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. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013).
5. Την με ΑΠ 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−2013 (ΦΕΚ 1653/
Β΄/04.07.2013) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγω−
νιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
6. 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).
7. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI
2007GR161PO006).
8. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός
CCI 2007GR161PO008).
9. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10. Την με αριθμ. C(2007) 5439/5.11.07 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
(Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11. 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.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis aid).
13. Την με αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ
1965/Β/24.9.2008). απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης»
14. Την με αριθμ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 κοινή
υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων δια−
χείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως
τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 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 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/
2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
15. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την
κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότη−
τα των Επιχειρήσεων», του θέματος προτεραιότητας
09 – «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».
16. Την με 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.
17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
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 ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέ−
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικό−
τητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου 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 (ΦΕΚ540/Β/2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
20. Το π.δ. 93/97 (ΦΕΚ92/Α/16−5−1997) «Όροι και διαδι−
κασίες 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».
21. To π.δ. 98/96 (ΦΕΚ 77/Α/8−5−1996) «Όροι και διαδικα−
σίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους 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».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
22. Το υπ’ αριθμ. 9095/1195/Α2/23−12−2010 έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού εφαρμογής της
πράξης “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επι−
χειρήσεων”».
23. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 291/55/Φ.0020/
19.01.2011 (ΦΕΚ 86/Β/31−01−2011) για την «Εκχώρηση αρ−
μοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων “ΕΞΩΣΤΡΕ−
ΦΕΙΑ – 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, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)».
24. Την υπ’ αριθμ. 4463/1348/01.09.2011 (ΦΕΚ 1975/Β/
05.09.2011) απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19.1.2011 υπουργικής
απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
την κατηγορία πράξεων “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙ−
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και των ΠΕΠ των
πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ,
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
(ΦΕΚ 86/Β/31.1.2011) με την οποία η ενδεικτική δημόσια
δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει σε 45 εκατ €».
25. Την υπ’ αριθμ. Oικ. 1246/95/04−02−2011 (ΦΕΚ 704/
Β/29−04−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομίας, 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 – Ανταγωνι−
στικότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως ισχύει.
26. Την με αριθμ. Οικ 5667/447/18−5−2011 (ΦΕΚ 2087/Β/
21.9.2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων
προς ένταξη του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Αντα−
γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013” και Συμπλήρωση και
Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του Προγράμματος
“Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».
27. Την με αριθμ. 12500/2806/6−9−2011 (ΦΕΚ 2088/Β/
21.9.2011) «Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δαπάνη από−
φασης 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. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ
226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
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διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
29. Το υπ’ αριθμ. 6435/1643/A2/07−12−2012 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».
30. Την με αριθμ. 15013/2607/20−12−2012 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων για παράταση χρόνου
υλοποίησης εντεταγμένων έργων και τροποποίηση− συ−
μπλήρωση του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.
31. Την με αριθμ. 4225/04.06.2013 επιστολή του Ενδιά−
μεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) με θέμα
«Πρόταση Παράτασης – Τροποποίησης Προγραμμάτων
“Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” και “Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”».
32. Την με αριθμ. 7909/1398/19.06.2013 ηλεκτρονική
επιστολή του Κακούδη, υπεύθυνου του Προγράμματος
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
στον ΕΦΕΠΑΕ.
33. Το με αριθμ. 5641/1386/Α2/8−8−2013 έγγραφο της
ΕΥΔ – ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οδη−
γού του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστι−
κότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».
34. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορ−
ρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.
35. 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
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Oικ. 1246/95/04.02.2011
(ΦΕΚ 704/Β/29−04−2011) υπουργικής απόφασης του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας όπως ισχύει και ειδικότερα:
Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια
Υλοποίησης Έργων», ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορί−
ζεται σε 30 (τριάντα) μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα
εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί
πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης 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 30 μηνών αντίστοιχα (ή 36 μηνών εάν έχει
εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση
ολοκλήρωσης.»
Γ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφάλαιο
14, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«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 (30 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).»
Δ) Στη δεύτερη παράγραφο του υποκεφαλαίου 14.8
«Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου» του κεφ. 14, η
φράση «το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα» διαγράφεται.
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Oικ. 1246/95/
04.02.2011 (ΦΕΚ Β΄ 704/29−04−2011) απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα
και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματο−
δότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέ−
φεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», με ανάλο−
γη εφαρμογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων
παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 743
(3)
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την ανα−
γνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευό−
μενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2013
έως 9 Δεκεμβρίου 2014.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003
(Α΄ 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητη−
μάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνο−
τρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την
παράγραφο 19 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303)
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δα−
σών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 45 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προ−
λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των
φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπη−
ρεσίας», όπως ισχύει.
γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 καν 2 παράγραφος 1
περιπτώσεις ζ) και η) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα
προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος
ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος
μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους
στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία

2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ,
93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ,
2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 11 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επι−
τροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
στ) Των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Δι−
αχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον Ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
ζ) Του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 (Β΄ 2094/6−7−2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (Β΄ 2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
4. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 421/28−5−2013 έγγραφο του Μπε−
νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου «Υποβολή προ−
γράμματος δειγματοληψίας και ανάλυσης κόστους ανά
επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για το πρόγραμμα επι−
σκοπήσεων έτους 2014».
5. Το από 2−7−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Την υπ’ αριθμ. 6773/30804/11−3−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β−
2Ε5) απόφαση έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης
ύψους τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(€ 374.000,00) της Διεύθυνσης Οικονομικής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29−110,
Κ.Α.Ε. 0873−οικ. έτους 2013 για την “κάλυψη δαπάνης
ανάθεσης του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για
την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών στη χώρα
από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας,
στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο”» η οποία
καταχωρίστηκε με α/α 26697 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομι−
κού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Το έργο των επισκοπήσεων (Surveys) για την ανα−
γνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμε−
νης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2013
έως 9 Δεκεμβρίου 2014 ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυ−
τοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δη−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥπΑΑΤ), έναντι αποζημίωσης.
2. Το ΜΦΙ διενεργεί τις επισκοπήσεις της παραγράφου
1 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 27/2009 (Α΄ 46) «Κα−
θορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την
αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής».
Άρθρο 2
Σύναψη σύμβασης
Οι όροι εκτέλεσης του έργου καθορίζονται με σύμβα−
ση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως νόμιμα εκπροσωπείται από
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ιν−
στιτούτου ως νόμιμα εκπροσωπείται.
Άρθρο 3
Δαπάνες
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ύψους τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(374.000,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
Φ.29/110, ΚΑΕ 0873.
2. Το ποσό θα καταβληθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθο−
λογικό Ινστιτούτο μετά την υπογραφή της σύμβασης
του άρθρου 2 και την προσκόμιση των δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την
επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 214.1/10051
(4)
Καθορισμός των ωρών προσέλευσης και αποχώρη−
σης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνι−
κής Ακτοφυλακής των γραφείων των Κεντρικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως νομοθετικού
περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθι−
ερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσί−
ων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”
και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.» (Α΄ 126).
β) Της αριθμ. «15998/2007» απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
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«Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της
αρμοδιότητας καθορισμού των ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης του προσωπικού των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.» (Β΄ 1114).
γ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012» (Α΄
149) και με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση
π.δ. 85/2012» (Α΄ 160) και ισχύει σήμερα.
δ) Του άρθρου 41 του νόμου 3979/2011 «Για την ηλε−
κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 138).
ε) Της αριθμ. «ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757» απόφασης του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27−06−2006 (Β΄769) απόφασης “Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”» (Β΄ 1659).
στ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (Α΄ 153).
ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη εκ νέου καθορισμού των ωρών προ−
σέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Λιμενικού
Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής που απασχολείται σε
πρωινή εργασία στα γραφεία των Κεντρικών και Περιφε−
ρειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής, λόγω της αύξησης των εβδομαδιαίων
ωρών εργασίας και κατά παρέκκλιση του νέου ωραρί−
ου καθημερινής εργασίας που προβλέπεται για τους
υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.,
λόγω της φύσεως του έργου του Λιμενικού Σώματος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης
του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτο−
φυλακής που απασχολείται σε πρωινή εργασία στα
γραφεία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών,
κατά παρέκκλιση του καθοριζομένου στην αριθμ. «ΔΙ−
ΑΔΠ/ΦΒ1/14757» απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄
1659) ωραρίου καθημερινής εργασίας των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. και υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 5 του Κανονισμού ωραρίου εργα−
σίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λ.Σ., που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 68/2003 (Α 71), ως εξής:
α) Ώρα προσέλευσης 07:30
β) Ώρα αποχώρησης 15:30.
Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης, αρχίζει από
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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