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ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  

Αθήνα, 20.11.2020 

 

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν  
την 6μηνη οριζόντια παράταση των έργων της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  

[99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ_6μηνηΠαραταση_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf] 

(έκδοση 1)  
 

 

1. Η 6μηνη οριζόντια παράταση υλοποίησης των έργων, λόγω των έκτακτων υγειονομικών 
συνθηκών, πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά; 

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Στην απόφαση αναφέρεται: “Διευκρινίζεται ότι ουδείς δικαιούχος κωλύεται 
να ολοκληρώσει το έργο εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος ή σε επιπρόσθετο διάστημα βραχύτερο 
του πρόσθετου εξάμηνου.“ 

 

2. Πώς οι Δικαιούχοι ενημερώνουν την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της 
οριζόντιας παράτασης; 

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την πραγματική πορεία 
υλοποίησης του έργου τους, στο επόμενο αίτημα επαλήθευσης που θα υποβάλλουν, στο φύλλο 8 του 
xlsm το οποίο αφορά της τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας και αντίστοιχα να επικαιροποιήσουν τα 
χρονοδιαγράμματα των ενοτήτων εργασίας και των παραδοτέων στα φύλλα 2 και 3 του xlsm.  

Σημειώνεται ότι εφεξής, μαζί με το αίτημα επαλήθευσης θα πρέπει οι τροποποιήσεις αυτές να 
υποβάλλονται ταυτόχρονα από τους Δικαιούχους και στο ΠΣΚΕ στο υποσύστημα Αίτημα Τροποποίησης 
Ήσσονος Σημασίας.  

 

3. Εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα χρονικής επέκτασης κατά 1/3 της αρχικής διάρκειας 
του έργου; Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ένα τέτοιο αίτημα;  

Ναι, σύμφωνα με την Αναλυτική πρόσκληση της δράσης, “H διάρκεια των έργων δύναται να παραταθεί 
κατά το χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας υλοποίησής τους, όπως αυτή έχει 
ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης”.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Δεν μπορεί η λήξη των έργων να είναι μετά την 31/12/2023, που αποτελεί την 
ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.  
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Το τελευταίο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 120 μέρες πριν από τη λήξη 
του έργου (αρχική διάρκεια + εξάμηνη οριζόντια παράταση).  

 

4. Τα έργα που έχουν αξιολογηθεί θετικά για παράταση στο ΠΣΚΕ, δικαιούνται επιπλέον και 
την πρόσθετη οριζόντια 6μηνη παράταση; 

Ναι, το 6μηνο θα ξεκινά μετά από την παράταση που τους έχει ήδη εγκριθεί. 

 

5. Τι θα γίνει με τα αιτήματα τροποποίησης που περιλαμβάνουν ή αφορούν μόνο παράταση 
1/3 της αρχικής διάρκειας του έργου και εκκρεμεί η αξιολόγησή τους από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ; 

Οι αρμόδιοι χειριστές των έργων θα επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους για να επιβεβαιώσουν την 
ανάγκη παράτασης 1/3 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση των αιτημάτων 
τροποποίησης στο ΠΣΚΕ.  

Η οριστικοποίηση της αξιολόγησης αυτής θα καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ, μετά την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης της οριζόντιας παράτασης που θα γίνει άμεσα.  

 

6. Θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή πρόσθετου αιτήματος επαλήθευσης;  

Όχι, τα αιτήματα επαλήθευσης - πιστοποίησης παραμένουν μέχρι τρία (3) – μέχρι 2 αιτήματα 
ενδιάμεσης επαλήθευσης και 1 αίτημα τελικής. 

 

7. Είναι απαραίτητη η χρονική επέκταση των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, αν 
χρησιμοποιηθεί η 6μηνη παράταση; 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την καταληκτική 
αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, που έχουν κατατεθεί από τις επιχειρήσεις στην ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ, θα πρέπει να παραταθούν αναλόγως προκειμένου να είναι έγκυρες και να παραμένουν σε ισχύ 
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, πράγμα που εξαρτάται από την πορεία υλοποίησης του κάθε 
έργου. 

 

8. Πότε πρέπει να υποβληθεί το τελευταίο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης; 

Το τελευταίο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης - πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εννέα 
(9) μήνες πριν από την εγκεκριμένη λήξη του έργου. 

 


