
Οδηγίες υποβολής αιτήματος χορήγησης παράτασης του χρόνου 

ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 

του Ν.3299/04 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 1 

περιπτώσεις α και β αυτού και της ΥΑ 4742/16-01-2017. 

 

Οι φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα παράτασης του χρόνου 

ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις σχετικές 

ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: 

Έως την 31-7-2017, μέσω της ενέργειας «Υποβολή αίτησης τροποποίησης» 

του ΠΣΚΕ υποβάλουν το σχετικό αίτημα με τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

1. Στο Βήμα Ι, Ενότητα 1, Καρτέλα 1.4, επιλέγεται το Αντικείμενο 

«Κανονική Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης (μέχρι 2 έτη μετά την 

υλοποίηση του 50%) ή παράταση βάσει ΥΑ 4742/16-01-2017». 

 

2. Στο βήμα V υποβάλλονται: 

 

α. Aναλυτική κατάσταση (πίνακας xls) των παραστατικών δαπανών 

που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των εξοφλήσεών τους,  

β. Σκαναρισμένα αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών δαπανών 

που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και των παραστατικών εξόφλησής τους. 

Δύνανται να υποβάλλονται σε αρχεία pdf ομαδοποιημένα σε ένα αρχείο 

ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή. Η ημερομηνία έκδοσης 

των παραστατικών δύναται να είναι έως η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτημάτων (31-7-2017). Σε περίπτωση που έχει ήδη 

πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του έργου με άλλη πράξη της 

διοίκησης ή τα παραστατικά έχουν ήδη υποβληθεί με αίτημα ελέγχου 

του φορέα τότε δεν επανυποβάλλονται, αλλά αναφέρεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου του αιτήματος με το οποίο υποβλήθηκαν.   

γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την 

οποία θα δηλώνει ότι: 



i) έχει υλοποιήσει επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στο εγκεκριμένο 

βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 

τουλάχιστον ίσου με το 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της 

επένδυσης, και  

ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησής τους που 

υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του 

επενδυτικού σχεδίου. 

δ. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το φορέα το τελικό κόστος θα 

μειωθεί σε σχέση με το προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής, 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει το τελικό κόστος του 

επενδυτικού σχεδίου ανά κατηγορία δαπάνης, δεδομένου ότι οι 

κείμενες διατάξεις περί μεταβολών των ποσοστών των κατηγοριών 

δαπανών σε σχέση με το συνολικό κόστος εξακολουθούν να ισχύουν. 

Στο τελικό κόστος αυτής της δήλωσης θα αναφέρεται το 50% της 

υλοποίησης. Αν κατά την ολοκλήρωση το τελικό κόστος υπερβεί αυτό 

το κόστος, το υπερβάλλον τμήμα του δεν θα ενισχύεται.  

ε. Σε περίπτωση που ο φορέας πρόκειται να διαφοροποιήσει το φυσικό 

αντικείμενο του έργου, Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει: 

i. Το ποσοστό μείωσης της ισχύος για επενδυτικά σχέδια στον τομέα 

της ενέργειας ή της δυναμικότητας για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια. 

ii. Εφ’ όσον η μείωση της ισχύος ή της δυναμικότητας είναι μεγαλύτερη 

από 25% και έως 50% θα υποβάλλει αίτημα τροποποίησης σύμφωνα 

με τις λοιπές διατάξεις, και καταβάλλοντας το προβλεπόμενο 

παράβολο. 

 

Οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί κατά την Α’ 

φάση του Ν.3299/04, θα υποβάλλουν τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά 

στην ενέργεια «Αιτήσεις παράτασης Α’ φάσης». 

 

Σε υποβολή αιτήματος παράτασης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες 

υποχρεούνται όλοι οι  φορείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 76 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β αυτού 

και της ΥΑ 4742/16-01-2017. 


