
 
 
 
 

 
     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 

 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, 
με χωρική αρμοδιότητα για τις Περιφέρειες  

Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα: 

 
Με τις υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.8760/2230/14.07.2014 και ΟΙΚ.8761/2231/14.07.2014 
αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρατάθηκε ο 
χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Προγράμματα «Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-
2013 αντιστοίχως. Οι αρχικές αποφάσεις τροποποιήθηκαν ως ακολούθως: 
 
(Α) «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
 
1) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως 
εξής:  
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) 
μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα 
εξάμηνης (6) παράτασης και μέχρι τις 30-11-2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί 
πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.  
Για τις νέες εντάξεις που δύναται να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής 
σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ αρχής 
σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της 
επιχείρησης, στις διατάξεις του προγράμματος. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η 
χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2015.»  
2) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 
«Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», ως εξής:  
«Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών 
αντίστοιχα (ή 30 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση 
ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 
προθεσμίες που αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) 
«Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του 
κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.»  
3) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:  
«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των 
προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν 
τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ 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 και μέχρι τις 30-11-2014. Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες 



δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.» 
 
(Β) "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
 
1) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», ως εξής:  
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε:  

επιχείρησης με δυνατότητα παράτασης έως 30/11/2014, εφόσον το αίτημα 
υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται 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) Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του 
υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», ως 
εξής :  
Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα 
(ή έως 30/11/2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση 
ολοκλήρωσης.  
3) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.5 «Παράταση ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου», ως εξής:  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας 
των προβλεπόμενων 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 
ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί (εξοφλημένες δαπάνες) το 30% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
30/11/2014. 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.  
 
Τα σχετικά αρχεία έχουν ήδη αναρτηθεί στο δικτυακό μας τόπο www.elanet.gr προς 
πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.  
 
 

Από την ΕΛΑΝΕΤ 

http://www.elanet.gr/

