
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1329
31 Μαΐου 2013

20623

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων νομικών προ−

σώπων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία 
Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινή−
των. ............................................................................................................ 1

Τροποποίηση της παρ. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/ 
256(ΦΚ/Α.21)/12−3−2013 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση του Οδη−
γού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επι−
χειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ−
ροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επι−
χειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013» και παράταση της προθεσμίας υποβο−
λής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη 
του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρή−
σεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013». ........................................................................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. οικ Α 16349/1676 (1)
 Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων νομικών προσώ−

πων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία Λεω−
φορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 

2898/2001 (Α΄ 71) «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής 

συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄141) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 117/2012 (Α΄ 
202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το υπ’ αριθμ. 49137/Α3/10−04−2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

6. Το υπ’ αριθμ. 1718/16−04−2013 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

7. Το υπ’ αριθμ. Δ28/Γ/οικ 11194/1067/15−04−2013 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας.

8. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλο−
φορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων 
και στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση αναγκών: 

α. Πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών Κοι−
νωνικής Φροντίδας − ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).

β. Νομικών προσώπων τα οποία αποτελούν θρησκευτι−
κές κοινότητες που πρεσβεύουν γνωστή θρησκεία κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Συντάγματος.

γ. Εθελοντικών Οργανώσεων που εντάσσονται, κατά 
τα οριζόμενα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) όπως ισχύει, στο 
Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων του ιδίου άρθρου.

2. Τα δικαιούμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 της 
παρούσας απόφασης υποβάλλουν στην υπηρεσία Μετα−
φορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόφαση ή πρακτικό του αρμοδίου οργάνου, κατά 
το καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, περί 
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της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας 
του αυτοκινήτου.

β. Βεβαίωση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου, κατά το 
καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, με περι−
γραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό 
ταξινόμηση οχήματος (κυβισμός, μικτό βάρος κτλ) και 
του τρόπου απόκτησης της κυριότητας του οχήματος 
(δωρεά, αγορά κτλ).

γ. ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης του Υπουργού Εργα−
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία 
χορηγείται Πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22−03−2012 (Β’ 1163) κοινή 
υπουργική απόφαση για τα πρόσωπα της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.

δ. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ−
στασίας ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσε−
ων του ν. 3013/2002 για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.

3. Ύστερα από εξέταση της πληρότητας των προα−
ναφερόμενων δικαιολογητικών, αυτά θα αποστέλλονται 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων (Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) με έγγραφο 
του οικείου Περιφερειάρχη στο οποίο θα διατυπώνεται 
η γνώμη αυτού περί της σκοπιμότητας χορήγησης της 
άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με παράλληλη 
διαβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο υπάγεται στα 
δικαιούμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρού−
σας απόφασης. Για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας 
λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα μεταφοράς επιβατών 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού του προσώπου.

4. Κατά την ταξινόμηση του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου και 
τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατι−
κών πινακίδων απαιτείται, εκτός από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, και απόφαση του Γενικού Διευθυντή 
Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία 
εγκρίνεται η θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

5. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες 
αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη 
διαδικασία της παρούσης απόφασης ανακαλούνται από 
την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφέρειας στην περίπτωση όπου:

α. Διαλυθεί ο φορέας στο όνομα του οποίου έχει εκδο−
θεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος, ή 
παύσει η υπαγωγή του στα δικαιούμενα πρόσωπα, όπως 
αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

β. Παύσει η ανάγκη χρήσης του αυτοκινήτου οχήματος.
γ. Διαπιστωθεί χρήση του αυτοκινήτου οχήματος για 

σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε 
κυκλοφορία. 

6. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, των 
οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνομα 
των δικαιούχων προσώπων της παραγράφου 1 της πα−
ρούσας απόφασης, δύνανται να κυκλοφορούν για τη 
μεταφορά αποκλειστικά και μόνο προσώπων που έχουν 
άμεση σχέση με το επιτελούμενο παρ’ αυτών έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

   Αθήνα, 24 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

    Αριθμ. Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 (2)
Τροποποίηση της παρ. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/ 

256(ΦΚ/Α.21)/12−3−2013 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του 
Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Με−
τεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρη−
ματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013» και παράταση της προθεσμί−
ας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς 
ένταξη του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επι−
χειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) «Σύσταση και Ορ−

γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 
396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄/1995) 
«Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989».

3. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. 
Χατζη΄δκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά.

4. Την με αρ. πρωτ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 5977/7−5−2013 Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων (ΦΕΚ 210/ Υ.Ο.Δ.Δ /14−5−2013) για το διορισμό του  
Γεωργίου Στέργιου ως Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

5. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Πε−
ριφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).

6. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

7. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία−Θράκη (Κωδικός CCI 
2007GR161PO008).

8. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα 
−Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

9. 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 αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄/1965/2008).
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10. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιο−
τήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 
2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 
όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 
με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 
(ΦΕΚ 2632/Β΄/2008 και 2652/Β/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).

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 Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ−
θρων 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΄/3.12.2007) και ιδίως τα 
άρθρα 3,4,5,6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει 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».

14. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

15. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα νια 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 (Αρ. Πρωτ. 
4226/1019Δ/14.4.2009).

16. Τις διατάξεις του ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α΄/97) «Όροι 
και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έρ−
γων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα 
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο−
νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και 
τεχνολογίας».

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α΄), «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.»

18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφά−
λαιο Α΄.

19. Την υπ’ αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β΄/2010) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013 − ΠΑΑ»

20. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 6752/1510Α1/0020−Α10 (ΦΕΚ 
Β'3529/31−12−2012) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Πε−
ριφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

21. Η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/ 12−3−2013 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: 
« Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκα−
τάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά 
Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρό−
γραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και 
Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013».

22. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβο−
λής προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος 
«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχει−
ρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013», ως προέκυψε από αιτήματα ενδιαφε−
ρομένων φορέων.

23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3466/872/ ΑΙ/0047/27−5−2013 έγ−
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα Μετεγκατάσταση επιχει−
ρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10.000.000,0€, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
3450/256 (ΦΚ/Α.21)/ 12−3−2013 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού του 
Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και 
παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των προτάσεων 
έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» έως 
την 30η Ιουνίου 2013 (30−6−2013) και ώρα 24:00.



20626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Περίληψη της Απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στις 
παρακάτω εφημερίδες που είχε δημοσιευθεί η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/ 12−3−2013 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού 
του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», δη−
λαδή στις παρακάτω:

• ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
• ΤΑ ΝΕΑ
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
• ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ  
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