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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

 
Πληροφορίες : Γραμματεία Γενικού Γραμματέα 

Τηλ. : 2103332546 

 

 

 
Αθήνα          6   -  12 - 2016 

 

Αρ. Πρωτ. 129176 

 

 

Προς  

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης 

Επενδύσεων 

Τμήμα Ελέγχου  

 
 

ΘΕΜΑ:  Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 

3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του 

αιτήματος ελέγχου.   

 

Σχετ. Το υπ΄ αρ. 129168/6-12-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών  

Επενδύσεων.  

 

 

Αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο με αρ. 

109011/18-10-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα και αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης εκκρεμών στο 

πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 

με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου, και αφού ελήφθησαν 

υπόψη,  

 

- το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 σχετικά με την υποβολή 

αιτημάτων ελέγχου για την πιστοποίηση τόσο του 50% της υλοποίησης του επενδυτικού έργου 

όσο και της ολοκλήρωσής του καθώς και τη διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση που προέκυψε 

από τη διοικητική πρακτική κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία 

αλλά και από τον έλεγχο αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, με συνέπεια να προβάλλεται πλέον 

αδυναμία χειρισμού των εκκρεμών, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας (εκκρεμών προς 

ολοκλήρωση, εξέταση αιτημάτων θεραπείας), επενδυτικών σχεδίων,  

 

- η θεσμοθέτηση στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ρυθμίσεων με τις οποίες αποσαφηνίζεται 

πλήρως η διαδικασία από την υποβολή του αιτήματος ελέγχου του φορέα του επενδυτικού 
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σχεδίου που υπάγεται σε καθεστώς ενίσχυσης του νόμου αυτού, μέχρι την καταβολή των 

προβλεπόμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του νόμου 4399/2016, έτσι ώστε 

σε περιβάλλον διαφάνειας και με αντικειμενικότητα να πραγματοποιούνται οι σχετικές 

διαδικασίες, ρυθμίσεις που σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 85 του ιδίου νόμου 

καταλαμβάνουν από τις 22 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και τα αιτήματα ελέγχου των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011,   

 

- η επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

υπαχθεί κυρίως στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και μέρος αυτών έχει ενταχθεί παράλληλα 

και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, δεδομένου ότι σε πολλά απ΄ 

αυτά έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τον διενεργηθέντα έλεγχο ή την υποβολή 

της σχετικής έκθεσης ελέγχου,   

 

παρέχουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των 

επενδυτικών σχεδίων καθώς και η εξέταση τυχόν αιτημάτων θεραπείας, με αποδοχή και των 

πιστοποιημένων δαπανών, στη βάση των υποβληθεισών ή των υποβαλλόμενων εκθέσεων 

ελέγχου, που πραγματοποιήθηκαν και πέραν της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ελέγχου, 

αλλά πάντως εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας υλοποίησης του επενδυτικού έργου.   

Η σύμφωνη γνώμη μας δεν αφορά στα αιτήματα ελέγχου που υποβλήθηκαν μετά τις 22-9-2016, 

ημερομηνία που σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 

διαφοροποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και για τις οποίες θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες 

εφαρμογής  με νεότερη Εγκύκλιο μας.  

 

 

   

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 

4. Γενικό Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων 

5. Δ/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων /  

6. Τμήμα Ελέγχου 

7. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

 

ΑΔΑ: 67ΩΡ465ΧΙ8-ΨΜΘ


		2017-01-19T13:06:38+0200
	Athens




