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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33  (ΦΕΚ Α 33 14.4.2011) 
 
∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται  
στο ν.3908/2011. 
 
 
Άρθρο 1 
 
 Σύσταση και λειτουργία Γραφείων 
 Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
 
 1.Στις υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόµου 
3908/2011, συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής: 
 
 α. Τµήµα Ενηµέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
 
 β. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη  ∆ιεύθυνση Οικονοµίας, και Τουριστικής Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.  
 
 γ. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των 
Περιφερειών. Ειδικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και λειτουργεί και στο Νοµό 
∆ωδεκανήσου Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης. 
 
 2. Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται µε ευθύνη του αρµόδιου για κάθε 
περίπτωση φορέα από υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες υπάγονται τα εν λόγω Γραφεία. Απαραίτητο 
προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και κατά προτίµηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
 
 3. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρµόδια: 
 
 α. να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών 
σχεδίων στις διατάξεις του νόµου 3908/2011, 
 
 β. να ενεργούν προέλεγχο πληρότητας του φακέλου και να χορηγούν προθεσµία για την τυχόν 
συµπλήρωση αυτού κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος, 
 
 γ. να χορηγούν αποδεικτικά παραλαβής µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου. 
 
 δ. να ενηµερώνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου, 
 
 ε. να παραλαµβάνουν αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταµίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόµων 3299/2004 (Α-261), 2601/1998 (Α-81) και 1892/1990 (Α-
101). 
 
 στ. να παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρµογής του επενδυτικού νόµου, 
σύµφωνα µε τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρµοδίων υπηρεσιών. 
 
 4. Οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων φορέων εφαρµογής των επενδυτικών νόµων και των 
επενδυτικών φορέων πραγµατοποιείται µέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 
 
 5. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρµογή του επενδυτικού νόµου αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο 
διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
 
 Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενηµερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα 
αυτή επέχουν θέση δηµοσιεύσεως. 
 
**** Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
 



 2

Άρθρο 2 
 
Σύστηµα Πληροφορικής 
 
 1.Για την υποστήριξη της εφαρµογής του νόµου 3908/2011 λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόµος (ΠΣΚΕ - Επ.). 
 
 Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστηµα καθορίζεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος. 
 
 2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΚΕ - Επ. έχει η Γενική ∆ιεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία, σε συνεργασία µε την Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε. (ΜΟ∆ Α.Ε.), ή άλλου κατάλληλου φορέα που διαθέτει  αποδεδειγµένα 
την κατάλληλη τεχνογνωσία και εµπειρία και ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας,  µεριµνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και 

συντήρησης του συστήµατος και τον συνεχή εκσυγχρονισµό του σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο. 
 
 Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη: 
 
 α. για την διαχείριση των δεδοµένων του συστήµατος και τη λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου µε το οποίο 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εµπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών, 
 
 β. για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήµατος σχετικά µε την λειτουργία και 
την ασφάλεια του καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό. 
 
 3. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Ν. 
3908/2011 εγγράφονται ηλεκτρονικά ως χρήστες του ΠΣΚΕ - Επ., µία και µόνη φορά και λαµβάνουν 
κωδικό πρόσβασης, ο οποίος αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που δηλώνουν 
κατά την εγγραφή τους στο σύστηµα. Ο κωδικός αυτός αφορά τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ως 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και χρησιµοποιείται για µία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής εκ µέρους του 
φορέα και για κάθε επικοινωνία αυτού µε το ΠΣΚΕ-Επ., ή τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
4. Οι επενδυτές υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα τις αιτήσεις και τις λοιπές 
προβλεπόµενες από τον νόµο αναφορές (δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κλπ.) και να υποβάλλουν αυτά 
ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ-Επ, 
δεν εξετάζονται.  
Εάν εξαιτίας διαπιστωµένων τεχνικών προβληµάτων του ΠΣΚΕ-Επ. δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων και αναφορών, οι αρµόδιες υπηρεσίες τις παραλαµβάνουν σε έντυπη 
µορφή, σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 
1 του παρόντος. 
 
 5. Οι υπηρεσίες έχουν την ευθύνη ενηµέρωσης του συστήµατος µε τα στοιχεία των θεµάτων αρµοδιότητας 
τους και υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστηµα τα απαραίτητα στοιχεία 
αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων και καταβολής των 
ενισχύσεων εφαρµογής του νόµου και να καταρτίζουν τις διοικητικές πράξεις και τους σχετικούς φακέλους, 
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήµατος. 
 
 6. Οι αιτήσεις υπαγωγής στον επενδυτικό νόµο λαµβάνουν µοναδιαίο αριθµό στο ΠΣΚΕ -Επ., ο οποίος 
αναγράφεται υποχρεωτικά επί των σχετικών εντύπων και καταχωρίσεων. 
**** Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
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Άρθρο 3 
 
 Υποβολή επενδυτικών σχεδίων - Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων. 
 
 1. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011 
υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει. 
 
 2.Τρόπος υποβολής αιτήσεων 
 
 α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
προηγείται της έντυπης. Η έντυπη µορφή λαµβάνεται υπόψη για την εµπρόθεσµη κατάθεση της αίτησης. 
 
 β. Ηλεκτρονική υποβολή: 
Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία, όπως 
ορίζονται στην προβλεπόµενη απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόµου 3908/2011. 
Τα δικαιολογητικά που δεν µπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία κειµένου, αρχεία 
επεξεργασίας λογιστικών φύλλων ή σε µορφή αρχείου .pdf, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως 
αρχεία εικόνας (jpg ή .gif) ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποδεικνύεται µε σχετικές οδηγίες που θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος. 
 
 γ. Έντυπη υποβολή: 
 
 Ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης ή το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει 
στο αρµόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών τον επενδυτικό φάκελο µε τις εκτυπώσεις από το 
Πληροφοριακό Σύστηµα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόµου 3908/2011. Η αίτηση υπαγωγής 
είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη µορφή έχει πανοµοιότυπα 
υποβληθεί και σε ηλεκτρονική. 
 
 3. Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων. 
 
 α. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας της 
υποβαλλόµενης αίτησης, σύµφωνα µε κατάλογο δικαιολογητικών και στοιχείων που συντάσσεται µε βάση 
την απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 του νόµου 3908/2011. Αν κατά τον προέλεγχο: 
 
 αα. ∆ιαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής µε σχετική απόδειξη (αριθµός 
πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη της νοµιµότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 
 
 αβ. ∆ιαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική κατάσταση 
αυτών µε την επισήµανση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική µορφή και της προσκόµισης 
τους το αργότερο εντός δέκα ηµερών (Άρθρο 9 παρ. 4 ν.3908/2011). Η προθεσµία αυτή είναι 
αποκλειστική και δύναται να ορίζεται και πέραν της τελευταίας ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων 
υπαγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011. 
 
 β. Η µη υποβολή ή η µη προσκόµιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων εντός της 
τασσόµενης προθεσµίας επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεως µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
προϊσταµένου της κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011), η οποία 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 
 
 
**** Το άρθρο 3 τροποποιήθηκε µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
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Άρθρο 4 
  
Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 
 
1. Η Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 
 
 Ι. Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας 
 

α. Με ευθύνη της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 
3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 9 του νόµου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το 
επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση II. ∆ιαφορετικά εκδίδεται 
αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας, η οποία 
αναρτάται στο ΠΣΚΕ-Επ. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε αποστολή 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ. 
 
 β. Η διαδικασία του προαναφεροµένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α`της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του παρόντος. 
 
  
II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 
 
 α. Η Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται σε δύο αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται από το 
οικείο Μητρώο µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, µέσω του ΠΣΚΕ-Επ. 
 
 β. Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής, οι αξιολογητές επιλέγονται από διαφορετικές 
Περιφέρειες, αποκλειοµένων όσων είναι εγκατεστηµένοι στην Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. 
 
 γ. Κατά την ηλεκτρονική ανάθεση τάσσεται στον αξιολογητή από την αρµόδια υπηρεσία προθεσµία 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και αναφέρονται τυχόν σχετικές µε την αξιολόγηση παρατηρήσεις που 
προέκυψαν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας. 
 
 δ. Οι αξιολογητές βαθµολογούν το επενδυτικό σχέδιο σύµφωνα µε τη βαθµολογική κλίµακα που 
αντιστοιχεί στα επί µέρους κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόµου 3908/2011, όπως 
εξειδικεύονται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 
 
 ε. Οι αξιολογητές καταχωρίζουν την βαθµολογία τους σε υπόδειγµα έκθεσης αξιολόγησης του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. Κατόπιν εκτυπώνουν το συµπληρωµένο υπόδειγµα, το υπογράφουν και το 
αποστέλλουν στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
 στ. Οι αξιολογητές δύνανται να ζητήσουν από την αρµόδια υπηρεσία έγγραφα και στοιχεία του 
επενδυτικού φακέλου που κρίνουν ως αναγκαία για την αξιολόγηση. Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να τα 
επιστρέφουν αυτούσια µαζί µε την έκθεση αξιολόγησης. 
 
 ζ. Οι αξιολογητές δεν µπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, αν συµµετέχουν οι ίδιοι ή µέσω νοµικού 
προσώπου στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής τους ή έχουν 
καταρτίσει ή συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση τους. Επίσης, οι αξιολογητές δεν 
µπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια και όταν στο  
εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων συµµετέχει σύζυγος ή 
ανιών ή κατιών συγγενής τους µέχρι δευτέρου βαθµού. 
 
 η. Οι αξιολογητές οφείλουν να ενηµερώνουν εγκαίρως την αρµόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο πρόσωπο 
τους κώλυµα αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Επίσης οφείλουν 
µετά το πέρας της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο τους κώλυµα αξιολόγησης. 
 
 θ. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθµολογία του επενδυτικού 
σχεδίου. Σε περίπτωση απόκλισης της βαθµολογίας µεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω των 10 ποσοστιαίων 
µονάδων της συνολικής κλίµακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή που επιλέγεται µε 
τον ίδιο τρόπο. Ο µέσος όρος των δύο εγγυτέρων µεταξύ τους βαθµολογιών αποτελεί την οριστική 
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βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον 
προσδιορισµό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014 
(Α΄ κύκλος Αξιολόγησης 2014) εξαιρουµένων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 
περίπτωση β΄ ν. 3908/2011 (Α΄8), ο µέσος όρος της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη 
βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως καθόσον αφορά τον 
προσδιορισµό του κόστους επενδυτικού σχεδίου. 
 
*** Το εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). 
 
 ι. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την 
καταληκτική προθεσµία ελέγχου της νοµιµότητας. 
 
 
 «2. Οι προθεσµίες που τάσσονται µε τις παραγράφους 1 Ι β` και 1 ΙΙ ι` του άρθρου αυτού για την 
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγµατοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ήτοι είκοσι (20) 
ηµερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου ελέγχου νοµιµότητας από την 
καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων και είκοσι (20) ηµερών από την καταληκτική 
προθεσµία ελέγχου της νοµιµότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του δεύτερου 
σταδίου, οι οποίες, κατ` άρθρο 241 παρ. 12 του ν. 4072/ 2012 (Α`86) ορίζονται ως αποκλειστικές, ειδικώς 
για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α`εξαµήνου του έτους 2012 για τα οποία ήταν αρµόδια 
η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
θα αρχίζουν δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος.» 
 
 
*** Η νέα παρ. 2 προστέθηκε και η παράγραφος 2 αναριθµήθηκε σε 3   
      µε την παρ. 4 άρθρου µόνου του Ν.4083/2012,ΦΕΚ Α 189/5.10.2012. 
 
 3. Αποτελέσµατα αξιολόγησης. 
 
 α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων 
καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της βαθµολογίας τους. 
 
 β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν το πέρας της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 
του άρθρου 1 του παρόντος. 
 
 γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων µε χρήση του κωδικού τους πληροφορούνται: 
 
 γα. την αναλυτική βαθµολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο του. 
 
 γβ. τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα. 
 
 γγ. τον αριθµό των επιλέξιµων επενδυτικών σχεδίων µε τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης. 
 
 δ. την βαθµολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια. 
 

 
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθµίζονται 
επιµέρους λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. 
 
 
**** Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
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 Άρθρο 5 
 
Ενστάσεις 
 

 1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1 περ. Ι του παρόντος επιτρέπεται 
ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την αποστολή της απόφασης στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δήλωσε ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά 
την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ. 
 
 2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόµου 3908/2011 
συγκροτείται κατ’ έτος επιτροπή ενστάσεων από πέντε µέλη και τους νόµιµους αναπληρωτές 
τους, που προέρχονται από τον αρµόδιο φορέα υπαγωγής της επένδυσης µε υπηρεσιακή 
εµπειρία στον τοµέα των επενδύσεων,  για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουµένης 
παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται 
οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της ένστασης. 
 
 3. Από την εποµένη που θα αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά µε το πέρας της αξιολόγησης, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, αρχίζει αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών για την τυχόν 
υποβολή ενστάσεων. 
 
  4. Οι Ενστάσεις της προηγουµένης παραγράφου εξετάζονται µε την διαδικασία της παραγράφου 1 
περίπτωση II του άρθρου 4 του παρόντος. Η διαδικασία εξέτασης τους ολοκληρώνεται εντός 15 ηµερών 
από την λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Από τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οι αξιολογητές που 
είχαν εξετάσει το σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η ένσταση. 
 

 5. Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και, αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται και σε έντυπη µορφή, εντός της προβλεπόµενης στις παραγράφους 1 και 3 του 
παρόντος προθεσµίας. Εάν, εξαιτίας διαπιστωµένων τεχνικών προβληµάτων του ΠΣΚΕ-Επ., δεν 
είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Ενστάσεων, οι αρµόδιες υπηρεσίες τις παραλαµβάνουν 
σε έντυπη µορφή, µαζί µε τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν, σύµφωνα µε σχετικές 
οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος. 
 
«6. Για την υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, 
ειδικώς για το β`εξάµηνο του έτους 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρµόδια η Επιχειρησιακή 
Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του π.δ. 85/2012 (Α`141) από 21.6.2012, και ήδη καθίσταται αρµόδια η 
∆ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, από 
21.6.2012, η ως άνω δεκαήµερη προθεσµία θα αρχίζει 10 ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 
  Οι ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην τότε αρµόδια Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού και οπωσδήποτε µέχρι 21.6.2012, θα ληφθούν υπόψη και θα συνεξετασθούν µε όσες τυχόν 
υποβληθούν εντός της νέας, ως άνω, προθεσµίας. 
 
  7. Για την εξέταση των ενστάσεων από την αρµόδια Τριµελή Επιτροπή σε θέµατα νοµιµότητας των 
επενδυτικών σχεδίων αρµοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την οποία, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, 
τάσσεται από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης δεκαπενθήµερη προθεσµία, ειδικώς για το α` 
εξάµηνο του έτους 2012, η προθεσµία αυτή θα αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης για τη 
συγκρότηση της νέας αρµόδιας Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος.» 
 

 8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθµίζονται 
επιµέρους λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης 
ενστάσεων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. 
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Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 
5.3.2014 (Α΄ κύκλος αξιολόγησης 2014) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 (Α΄83). 
 
 
*** Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν µε την παράγραφο 3 άρθρου µόνου  
        του Ν.4083/2012,ΦΕΚ Α 189/5.10.2012. 
 
 
**** Οι  παρ. 1, 2 και 5 του  άρθρου 5 τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 1 του π.δ. 
158/2013 (Α΄250). 
 
**** Η παρ. 8 του άρθρου 5 προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
 
*** Η τελική ευθεία διάταξη για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, προστέθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). 
 
 
 

 
 Άρθρο 6 
 
 Επιλογή ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων - Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής 
 
 1. Πίνακας κατάταξης 
 
 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων συντάσσεται οριστικός πίνακας, στον οποίο 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν. 
 
 Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου 
µέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης. 
 
 Σε περίπτωση ισοβαθµίας προτάσσονται κατά σειρά µεταξύ των ισοβαθµησάντων, όσα έλαβαν υψηλότερη 
βαθµολογία στα περισσότερα επί µέρους κριτήρια του άρθρου 10 ν. 3908/2011. 
 
 2. Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής 
 
 α. Για τα επενδυτικά σχέδια που επιλέγονται εκδίδονται ατοµικές αποφάσεις υπαγωγής από τα Όργανα, τα 
οποία προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011. Τα ίδια Όργανα είναι αρµόδια 
για την έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης 
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και 
επιστροφής των καταβληθεισών ενισχύσεων ή παρακράτησης ή απώλειας του δικαιώµατος χρήσης αυτών. 
 

 β. Για τα µη επιλεγόµενα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται ατοµικές αιτιολογηµένες απορριπτικές 
αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους µε αποστολή στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΚΕ-Επ. 
 
 3. Περιεχόµενο αποφάσεων υπαγωγής 
 
 Στην απόφαση υπαγωγής περιλαµβάνονται ιδίως: 
 
 α. Τα στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 β. Το αντικείµενο της επένδυσης. 
 
 γ. Τα στοιχεία για το κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το είδος της ενίσχυσης, το ποσοστό, το ποσό και ο 
τρόπος καταβολής της ενίσχυσης και το εγκρινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα. 
 
 δ. Οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που απορρέουν από το νόµο και το λοιπό 
κανονιστικό πλαίσιο και ο χρόνος τήρησης αυτών. 
 
 ε. Οι όροι υπαγωγής που σχετίζονται µε το είδος του επενδυτικού σχεδίου. 
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 στ. Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, που θα πληροφορεί µε εµφανή τρόπο, ότι η επένδυση 
συγχρηµατοδοτείται από τον επενδυτικό νόµο (3908/2011)". 
 
 4. ∆ηµοσίευση των αποφάσεων υπαγωγής. 
 
 Περίληψη των αποφάσεων υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείµενο, 
το κόστος της επένδυσης, το είδος, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθµό των 
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο 
διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 3861/2010 (Α112). 
 
 Επίσης, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηµοσιεύεται περίληψη των απορριπτικών αποφάσεων. 
 
**** Η περ. β της παρ. 2  του  άρθρου 6 τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 
(Α΄250). 
 
 
 

 
 Άρθρο 7 
 
Μητρώο αξιολογητών 
 
 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και της εξέτασης των 
ενστάσεων κατά τα άρθρα 4 παρ. 1 περίπτωση II και 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος συνιστάται Εθνικό 
Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται µετά από αίτηση τους 
φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόµενων παραγράφων. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν πτυχίο 
Α.Ε.Ι. ή AT.Ε.Ι. και σχετική εµπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Για την εγγραφή τους στο 
Μητρώο η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί µε δηµόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόµενους 
να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα 
προαναφερόµενα προσόντα των ενδιαφεροµένων και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών. 
 
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,, συγκροτείται, από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου και των 
εποπτευοµένων απ` αυτό φορέων, τριµελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
κρίνει αν και σε ποιο βαθµό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων τα οποία υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3908/2011 και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, µε 
απόφαση του οποίου εγγράφονται στο Μητρώο. 
 
 3. Όσοι από τους ενδιαφερόµενους δεν κατέχουν ήδη θέση δηµοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρµοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: "Ορκίζοµαι (ή 
διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα µου σύµφωνα µε τον νόµο και θα φέρω σε πέρας το έργο που 
µου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα". Μετά την ορκωµοσία ή διαβεβαίωση οι 
ενδιαφερόµενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δηµιουργεί εργασιακή σχέση 
µε το δηµόσιο. 
 
 4. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων χορηγεί σε κάθε αξιολογητή ηλεκτρονικό λογαριασµό 
χρήστη (ηλεκτρονική ταυτότητα). Ο αξιολογητής συµµετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των 
επενδυτικών σχεδίων ή της εξέτασης των ενστάσεων αποκλειστικά µε την ταυτότητα του αυτή και µε 
κανένα άλλο προσδιοριστικό του προσώπου του στοιχείο. 
 
 5. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά για την κατάρτιση των αξιολογητών και την 
περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας διαγράφονται, ύστερα από εισήγηση της, από το Μητρώο οι αξιολογητές που δεν φέρουν σε 
πέρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρούν πληµµελώς τα καθήκοντα τους. 
 
 6. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν οι αξιολογητές κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωση τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός 
∆εοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,, ο οποίος 
αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1. 
 
 7. Για την αντικειµενική και ισότιµη Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Οδηγός Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος 
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περιλαµβάνει τις µεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικού σχεδίου και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης και την ίση µεταχείριση των φορέων των 
επενδυτικών σχεδίων. Ο Οδηγός αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 
1. 
 
 8. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλους 
αξιολογητές, µε τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή µε υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας. Η κατά 
περίπτωση αρµόδια υπηρεσία µεριµνά ώστε τυχόν ερωτήµατα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ µέρους 
των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να εγγράφονται και να απαντώνται µόνο µε 
ηλεκτρονικό τρόπο και µόνο µε την χρήση των µοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι 
έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του άρθρου 2 του 
παρόντος. Η παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του 
αξιολογητή από το Μητρώο. 
 
 
 
**** Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
 
**** Η παρ. 2 του άρθρου 7 καταργήθηκε µε την παρ. 20 του π.δ. 158/2013 (Α΄250) και αναριθµήθηκαν 
αντίστοιχα οι επόµενες παρ. σε 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα. 
 

 
 
 Άρθρο 8 
 
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
 
1.  Προθεσµία ολοκλήρωσης  
Η προθεσµία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στις διατάξεις του νόµου 
3908/2011, ορίζεται στα τρία έτη  µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία έκδοσης των αποφάσεων 
υπαγωγής τους. 
Οι φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/2011 και ο χρόνος υλοποίησής τους στην 
οικεία απόφαση υπαγωγής ορίσθηκε µικρότερος των τριών ετών, δύνανται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση 
προς τα αρµόδια όργανα για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ως προς το χρόνο υλοποίησης 
προκειµένου να εξαντλείται η τριετία. 
 

2. Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
 
 α. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί 
να παρατείνεται µέχρι δύο κατ` ανώτατο όριο έτη και µπορεί να χορηγείται εφ` άπαξ ή τµηµατικά, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: 
 
 αα. η υποβολή του σχετικού αιτήµατος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών 
από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής, και 
 
 αβ. έχει πραγµατοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε. 
 
 β. Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ο φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου έχει υποχρέωση να το αναγγείλει. 
 
 Με αίτηση του φορέα της επένδυσης η προθεσµία ολοκλήρωσης της µπορεί να παρατείνεται για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. 
 
 Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε είτε µε την απόφαση υπαγωγής, χωρίς στην 
περίπτωση αυτή να απαιτείται να έχει πραγµατοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το εγκριθέν 
επενδυτικό σχέδιο, είτε µε την απόφαση χορήγησης παράτασης σύµφωνα µε την περίπτωση α` του 
παρόντος. 
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3. Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής 

 

 α. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, µπορούν µετά από αίτηση των φορέων 
τους, να τροποποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 
3908/2011, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που 
εγκρίθηκε αρχικά. Περίληψη των εν λόγω αποφάσεων δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 β. Αίτηση για τροποποίηση όρων απόφασης, που έχει απορριφθεί, δεν επανεξετάζεται. 
 
**** Η παρ. 1 του  άρθρου 8 τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
 
 
**** Η περ. α’ της παρ. 3 του  άρθρου 8 τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 
(Α΄250). 
 
 
 

 
 Άρθρο 9 
 
Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της  
επένδυσης. 
 
 1. Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 
 
 α. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται εντός της ορισθείσας προθεσµίας µε την υλοποίηση του φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου. 
 
 Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται η πραγµατοποίηση των επί µέρους δαπανών κατά τα οριζόµενα στην 
απόφαση υπαγωγής ή σε τυχόν τροποποίηση της και η εξόφληση των σχετικών τιµολογίων, η τήρηση των 
λοιπών οικονοµικών υποχρεώσεων, όπως η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι απαραίτητες 
εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. 
 

 β. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί και σε περίπτωση 
διαφοροποιήσεων από το αρχικά εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 όπως ισχύει. Με την απόφαση για την 
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης δεν δύναται να επέλθει αύξηση του επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά. 
 
2. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
 
 Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται να τεκµηριώνεται η λειτουργία της µονάδας, ιδίως 
µε την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 
3. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
 
 α. Η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται ταυτόχρονα, 
µετά από επιτόπιο έλεγχο των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής 
ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια (άρθρου 3 παρ. 1 περ. β υποπερ. νι του ν.3299/2004), συνολικής 
ισχύος µέχρι 150 Kw, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Για την πιστοποίηση εκδίδεται απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.3908/2011 εντός µηνός από την 
υποβολή της έκθεσης ελέγχου.  
Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται µετά 
από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία µαζί µε τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην προβλεπόµενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόµου 3908/2011 απόφαση, το 
αργότερο εντός έξι µηνών από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
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 γ. Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάµηνης προθεσµίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση για την 
πιστοποίηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η επένδυση θεωρείται ως µη 
ολοκληρωθείσα και εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του 
ν.3908/2011  
κυρώσεις. 
 
 
**** Η περ. β’ της παρ. 1 του  άρθρου 9 τροποποιήθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 
(Α΄250). 
 

 
 Άρθρο 10 
 
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων 
 
 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους επενδυτικούς νόµους ελέγχονται τόσο κατά την διαδικασία 
υλοποίησης τους όσο και κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
 2. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της συµµόρφωσης ή µη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
προς τις διατάξεις του νόµου και της ορθής εκπλήρωσης εκ µέρους του των προϋποθέσεων και των όρων 
της απόφασης υπαγωγής. 
 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έλεγχος µπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε. Τακτικός 
έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόµενη από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόµενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 
11 του νόµου 3908/2011 απόφαση, προκειµένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί η 
επένδυση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η 
παραγωγική λειτουργία της. Το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός µηνός από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται 
από το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζονται στην προβλεπόµενη από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόµου 3908/2011 απόφαση. Όταν η αίτηση περιλαµβάνει και 
αίτηµα για καταβολή ενίσχυσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 περ. α` του 
παρόντος ως προς τον επιτόπιο έλεγχο. 
 
 4. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται µε απόφαση της Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόµου 
3908/2011 και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο του άρθρου 11 του παρόντος 
κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής µέσω του ΠΣΚΕ-Επ. 
 
 5. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα και η εν γένει ορθή διενέργεια του ελέγχου, τα ονόµατα 
των ελεγκτών αντλούνται από το οικείο Μητρώο επί τη βάσει των καταχωρισµένων σε αυτό γνώσεων, 
εµπειρίας και υπηρεσιακής καταστάσεως τους. Ένα τουλάχιστον από τα µέλη του Οργάνου Ελέγχου είναι 
υποχρεωτικά υπάλληλος της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 6. Οι ελεγκτές οφείλουν να µην αποδεχθούν τον ορισµό τους ως µέλη του Οργάνου Ελέγχου αν πρόκειται 
να ενεργήσουν έλεγχο: 
 
 α. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα σχέδια, είτε σε επενδυτικά 
σχέδια, στων οποίων την κατάρτιση έχουν µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετάσχει. 
 
 β. σε επενδυτικό φορέα στου οποίου το εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση του συµµετέχουν οι 
ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους µέχρι δευτέρου βαθµού. Η εν λόγω συµµετοχή αποτελεί 
κώλυµα και όταν γίνεται µέσω νοµικού προσώπου. 
 

γ. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
παρόντος, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο. 
 

7. Καθένα από τα µέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Μετά 
το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση, σύµφωνα µε τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Η έκθεση ελέγχου, στην οποία περιέχονται τα 
αποτελέσµατα αυτού και οι επ’ αυτών εισηγήσεις των µελών του Οργάνου Ελέγχου, 
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υπογράφεται από τα µέλη αυτά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή στην 
αρµόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3908/2011. 
 
8. Ο τακτικός έλεγχος ολοκληρώνεται µε την υποβολή της έκθεσης εντός προθεσµίας τριών µηνών από 
τον ορισµό του Οργάνου Ελέγχου. 
 
 9. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τις 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3908/2011 ή προγενέστερων επενδυτικών νόµων. 
 

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθµίζονται 
επιµέρους λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου επενδυτικών σχεδίων 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. 
 
**** Η παρ. 3 του  άρθρου 10 τροποποιήθηκε  µε την παρ. 16 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 

 
**** Η περ. γ’ της παρ. 6 του  άρθρου 10 προστέθηκε  µε την παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 
(Α΄250). 
 
**** Η παρ. 7 του  άρθρου 10 τροποποιήθηκε  µε την παρ. 18 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 
 
**** Η παρ. 10 του  άρθρου 10 προστέθηκε  µε την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250). 

 
 
 Άρθρο 11 
 
Μητρώο ελεγκτών 
 
 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων συνιστάται 
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται κατά την διαδικασία 
των επόµενων παραγράφων φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή AT.Ε.Ι. και σχετική 
εµπειρία στον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η Γενική 
∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί µε δηµόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν 
σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόµενα προσόντα 
των ενδιαφεροµένων και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών. 
 
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για 
τους ελεγκτές και οι αντίστοιχοι Οδηγοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 ονοµάζονται "Οδηγός 
∆εοντολογίας Ελεγκτών" και "Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων". 
 
 3. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών γίνεται µε διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος. 
 
*** Η παρ. 2 του άρθρου 11 καταργήθηκε µε την παρ. 20 του άρθρου 1 του π.δ. 158/2013 (Α΄250) και 
αναριθµήθηκαν αντίστοιχα οι επόµενες παρ. σε παρ. 2 και 3 αντίστοιχα. 
 

 
 
 Άρθρο 12 
 
Τελικές διατάξεις 
 
 Οι προθεσµίες των άρθρων 4 παρ.1 περ.Ι (β) και περ. ΙΙ(ι), 5 παρ.2 και 4 και 10 παρ. 8 του παρόντος που 
αναφέρονται στην διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων δεν ισχύουν για τα 
µεγάλα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β` του Ν. 3908/2011. 
 
 
Άρθρο 13 
 
 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 


