
 

 
 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ 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 την υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.70542/573/30.06.2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη 
παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγµένων έργων στο Πρόγραµµα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-
2013 αντιστοίχως. Ο Οδηγός Προγράµµατος τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 
 
Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής:  
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 34 (τριάντα τέσσερις) 
µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα 
παράτασης έως και 30-10-2015, 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 34 µηνών 
αντίστοιχα (ή έως τις 30-10-2015 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 34 µηνών) οι δικαιούχοι 
µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου 
στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται 
έως την 30/10/2015. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση 
πριν την ηµεροµηνία λήξης των 34 µηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού (εξοφληµένες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων 
προκαταβολών). 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.»  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµπληρώνονται και προσαρµόζονται τα αντίστοιχα χωρία  
του Οδηγού του προγράµµατος.  
 
Τα σχετικά αρχεία έχουν ήδη αναρτηθεί στο δικτυακό µας τόπο www.elanet.gr προς 
πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επενδυτών.  
 

Από την ΕΛΑΝΕΤ 


