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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με παράταση υποβολής προτάσεων προς 
δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του 
Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α ́ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 18).

6. Την με αρ. 1463/19.07.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 616).

7. Το ν.4982/2022 (Α΄195) «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των 
Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης».

8. Το ν.3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
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9. Το ν.2545/1997 (Α΄254) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις».

10. Το ν.4458/1965 (Α’ 33) «Περί βιομηχανικών περιοχών».

11. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄583) «Καθορισμός του 
τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Ε.Π., των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των 
κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του 
περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας 
εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 3982/2011».

12. Το άρθρο 127 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 150).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 
57/17).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1). 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίους 2013 σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352/1).

17. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

18. Την υπ’ αρ. 10152/2021 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

19. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» (Α΄ 152).

20. Τις διατάξεις των άρθρων 125 έως και 130 του ν. 4799/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, 
τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες 
συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης 
κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ 
σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), 
μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α΄ 78).
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21. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικ
ονομικών με θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμεί
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021).

22. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα
ς.

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης), με την οποία 
το Έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων 
Στρατηγικής Σημασίας και ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων και πράξεων 
σε σχέση με το έργο. 

24. Την από 21/02/2022 Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΑΔΑΜ 
22SYMV010399934).

25. Την υπ’αρ. πρωτ. 17783 ΕΞ 2022/10.2.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (AΔA: Ψ6ΩΛΗ-ΥΓ7), με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά 
Πάρκα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162019) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», καθώς και 
την υπ’αρ. πρωτ. 128977 ΕΞ2022/12-9-2022 όμοια ως 1η τροποποίηση (ΨΛΒΝΗ-ΠΒΜ).

26. Την υπ’αρ. πρωτ. 88570/15-9-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη 
ΣΑΤΑ 019 του Έργου.

27. Την υπ’αρ. πρωτ. 89801/19-9-2022 (ΑΔΑ Ρ2Ι046ΜΤΛΡ-ΦΨΣ) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους 
για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού 
εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0», ως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 101773/21-10-2022 (ΑΔΑ Ω8ΛΔ46ΜΤΛΡ-ΨΚΝ), 
112344/22-11-2022 (ΑΔΑ 6ΤΘΣ46ΜΤΛΡ-2ΟΙ) και 116758/5-12-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΝΘ46ΜΤΛΡ-8ΙΔ) 
όμοιες.

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία 
89801/19-9-2022 υπουργική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο μόνο

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής 

ενίσχυσης  «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Τροποποιείται  εκ νέου η συνημμένη στην υπ’αρ. πρωτ. 89801/19-9-2022 (ΑΔΑ Ρ2Ι046ΜΤΛΡ-
ΦΨΣ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο Οδηγός εφαρμογής 
του προγράμματος και συγκεκριμένα:

α) η παρ. 11 της Πρόσκλησης «Οδηγίες υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» και 

β) η παρ. 10 (σημ.25) του Οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Διαδικασία υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης», 
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ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα 
««ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ».

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2022, 
ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023.

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια».

    

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

Εσωτερική Διανομή

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Γενικής Γραμματέα Βιομηχανίας
 Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
 Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

    Ο προϊστάμενος του Τμήματος 
Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

    

 

Κ.Α.Α. 

ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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