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Θέμα: ∆ιευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις που βρίσκονται σε 

στάδιο υλοποίησης. 

Σχετ: Ηλεκτρονικό μήνυμα ΕΦΕΠΑΕ 18/06/2020 

 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και ειδικά όσο αφορά την άρση αναστολής 

προθεσμιών σε πράξεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν 

ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για 

την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, 

μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό της αναστολής, ήτοι 132 

ημέρες από την ημερομηνία λήξης.  Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο συνολικό 

χρόνο υλοποίησης. 

2. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν 

ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να λήγουν 

προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης π.χ. 25% ή 30% ή 

ολοκλήρωσης, θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ισόποσο 

διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες. 
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3. Για τις ∆ράσεις – Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 

11.06.2020 εκδόθηκε απόφαση ένταξης, θα παραμείνει η ημερομηνία ως ένταξη 

και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης, ισόποσο διάστημα ως της 

αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες. 

4. Για το σύνολο των δράσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, η υποβολή π.χ. 

δικαιολογητικών, αντιρρήσεων, κ.λ.π, εκ μέρους του ∆ικαιούχου, θα έχει 

ημερομηνία εκκίνησης την η 12η Ιουνίου 2020 συν το ακέραιο διάστημα που 

προβλέπεται στην εκάστοτε πρόσκληση. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Η Προϊσταμένη της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 

 

                                                                                        Αγγελική Φέτση 

 

Εσωτερική ∆ιανομή: 

 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ κας Αγγελικής Φέτση 
 Μονάδες Α3, Β2, Β3, Β4  
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