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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα
ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων
υγειονομικών συνθηκών
ΑΠΟΦΑΣΗ
O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν 4622/2019 (Α 1́ 33 7-8-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης, όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α ́98).
3. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017)«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α ́ 121 09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6. Το Π.Δ. 63/2020 (Α ́ 156 05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών».
7. Την Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β ́ 2901).
8. Την υπ’ αριθ. 48/1.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Χρίστο Δήμα» (Β ́3100).
9. Την υπ’ αριθ. 80327/1.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
10. Την υπ’ αριθ. 123476/4.12.2019 (Β’ 4452) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή
υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
11. Τον N. 4314/2014 (Α 2́ 65) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τον N. 4310/2014 (Α 2́ 58) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την με ΑΠ 4604/Β1/1055/28.08.2020 απόφαση με Θέμα: Έβδομη (7η) τροποποίηση της
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία
Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –2020 (ΑΔΑ ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ73Κ).
14. Την με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29.10.2020 Εικοστή (20η) Τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 –2020
(ΑΔΑ:6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α).
15. Το γεγονός ότι τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας,
όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, μετακινήσεων κλπ δυσχεραίνουν ουσιωδώς την
υλοποίηση των έργων, ενώ οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί δεν
επιτρέπουν την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος ερευνητικών εργασιών, όπως
αυτές αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα και, άρα δημιουργείται
κατάσταση ανωτέρας βίας που εμποδίζει την ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση των
έργων.
16. Tη διάταξη της Αναλυτικής Πρόσκλησης, σημείο Ι.1.12 η οποία ορίζει «Πέραν των
ανωτέρω τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται μετά από Αίτημα του δικαιούχου,
είναι δυνατή η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης έργου που εκτελείται στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης με πρωτοβουλία της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (π.χ. οριζόντια τροποποίηση
που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων)».
17. Το με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΥΣ 1289/ 17.11.2020 της Προϊσταμένης της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα:
Εισήγηση για χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για
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τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των
έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

Αποφασίζει
την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για όλα τα ενταγμένα έργα που
περιλαμβάνονται στην με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29.10.2020 (20 η τροποποίηση Απόφασης
Ένταξης ΑΔΑ: 6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α), χορηγώντας, αυτοδικαίως και άνευ αιτήματος των
δικαιούχων, δυνατότητα ολοκλήρωσης έως και 12 μήνες μετά την οριζόμενη σε αυτήν
ημερομηνία λήξης.
Διευκρινίζεται ότι ουδείς δικαιούχος κωλύεται να ολοκληρώσει το έργο εντός του αρχικού
χρονοδιαγράμματος ή σε επιπρόσθετο διάστημα βραχύτερο του πρόσθετου δωδεκαμήνου.
Όσοι όμως κάνουν χρήση της ευεργετικής προθεσμίας παράτασης υποχρεούνται το
αργότερο με την υποβολή αιτήματος τελικής επαλήθευσης να υποβάλουν αίτημα
τροποποίησης με καταλλήλως διαμορφωμένο το τεχνικό παράρτημα των έργων τους και
αντίστοιχα , αν απαιτείται με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να παρατείνουν
ανάλογα τις τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που έχουν καταθέσει στην ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ.
Η παρούσα δεν εφαρμόζεται α) στα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί τελικά αιτήματα
επαλήθευσης, β) σε όσα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και γ) σε όσα έργα έχει ήδη εκδοθεί
Απόφαση Ανάκλησης χρηματοδότησης.
Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αναλαμβάνει να αποτυπωθεί ο νέος
χρόνος ολοκλήρωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην
Απόφαση Ένταξης των εν λόγω έργων στο ΟΠΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας

Αθ. Κυριαζής
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