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 ΠΡΟΣ

Ως Πίνακας Αποδεκτών

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ /ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 1ου  ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4399/16 

Α.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

1) Σύμφωνα με: 
 την υπ’ αριθμ. 2871/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108645/17-10-2016 

(B’3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»  

 την υπ’ αριθμ. 2878/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108644/17-10-2016 
(B’3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»  

 την υπ’ αριθμ. 2900/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 
(B’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»  

οι  επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στα εν λόγω καθεστώτα ενισχύσεων του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» και για τις οποίες μέχρι 10-1-2018 δεν έχει εκδοθεί 
απόφαση υπαγωγής,  υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να 
δηλώνουν ότι: 

i) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς και 
ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο (2) ετών μετά την 

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.
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2) Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στον 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 108612 
/17-10-2016 (Β’ 3410) ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και 
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού», 
για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οφείλουν σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ, να υποβάλλουν την Εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την Άδεια κατασκευής πριν η αρμόδια υπηρεσία εκδώσει την 
απόφαση υπαγωγής.

Κατά συνέπεια, οι  αρμόδιες Υπηρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φορείς προκειμένου 
να ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν προχωρήσουν στην έκδοση των αποφάσεων 
υπαγωγής για τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε Οριστικό Πίνακα (ή, 
στην περίπτωση σχεδίων του καθεστώτος ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που 
αξιολογούνται θετικά προς υπαγωγή και υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια).

Β.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά του Κεφ. Α δεν απαιτείται να υποβληθούν για τα επενδυτικά 
σχέδια προς απόρριψη για λόγους νομιμότητας ή/και βαθμολογίας ή/και μη επάρκειας 
κονδυλίων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο για τα επενδυτικά σχέδια 
προς υπαγωγή. 

 Η ενημέρωση των επενδυτικών φορέων από την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της ενέργειας 
«Μηνύματα» του ΠΣΚΕ με την αποστολή τυποποιημένου μηνύματος σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ακολουθεί (βλ. Κεφ. Δ παρούσης). Για την υποβολή των δικαιολογητικών από 
τον φορέα, τάσσεται κατ΄αρχήν προθεσμία δέκα εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική 
ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Μηνύματα» του 
ΠΣΚΕ. 

Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της  αρχικής 10ήμερης προθεσμίας ο φορέας δεν 
υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να επανέλθει με νέο 
μήνυμα υπενθύμισης. 

 Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία αξιολογεί την πλήρωση των 
προϋποθέσεων που θέτουν οι προαναφερόμενες διατάξεις (Κεφ. Α παρ. 1,2 της παρούσης)  
απαντά ανάλογα στις σχετικές ερωτήσεις για τον έλεγχο της υποβολής των δικαιολογητικών 
(βλ. Κεφ. Γ της παρούσης)  και προχωράει είτε στην έκδοση της απόφασης υπαγωγής είτε στην 
έκδοση της απόφασης απόρριψης, μέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ και σύμφωνα με το 
αντίστοιχο υπόδειγμα που παράγεται από το σύστημα.

 Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανταποκριθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά τα μηνύματα της Υπηρεσίας και μετά την παρέλευση 
εύλογου χρόνου, η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στις σχετικές ερωτήσεις ελέγχου και προχωρά 
στην έκδοση απορριπτικής απόφασης για το επενδυτικό σχέδιο.
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Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  ΣΤΟ ΠΣΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος κάθε Υπηρεσίας αναθέτει μέσω ΠΣΚΕ σε υπηρεσιακούς 
χειριστές τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων υπαγωγής ή 
απόρριψης. 
Προκειμένου ο χειριστής να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης υπαγωγής/απόρριψης των 
επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

 Ο χειριστής εισέρχεται στην ενέργεια «Οι αποφάσεις υπαγωγής μου», στην αρχική οθόνη της 
οποίας εμφανίζονται τα επενδυτικά σχέδια που του έχουν ανατεθεί για την έκδοση της 
απόφασης υπαγωγής/απόρριψης. Επιλέγει το επενδυτικό σχέδιο προς έκδοση της απόφασης 
με κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος κάθε γραμμής. Εμφανίζεται η πρώτη 
οθόνη που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για την ενέργεια (κωδικός ενέργειας, ημερομηνία 
χρέωσης κλπ). Ο χειριστής μεταβαίνει  στην οθόνη οδηγού έκδοσης της απόφασης υπαγωγής, 
με κλικ στην «Επεξεργασία» από το μενού ενεργειών στο δεξί μέρος της οθόνης.  

 Όλα τα πεδία στην ενέργεια «Απόφαση Υπαγωγής» έρχονται προσυμπληρωμένα από την 
αμέσως προηγούμενη ενέργεια (Επιτροπή Αξιολόγησης ή Επιτροπή Ενστάσεων αν έχει 
υποβληθεί ένσταση) χωρίς δυνατότητα μεταβολής τους από τον χειριστή - με εξαίρεση το 
πεδίο 3.1.1. «Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου», ΒΗΜΑ Ι, το 
οποίο δύναται να τροποποιηθεί κατάλληλα από τον χειριστή για την έκδοση της απόφασης.

 Πριν την έκδοση της απόφασης διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

i. Έλεγχος υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για μετεγκατάσταση 

Ο έλεγχος αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια προς υπαγωγή και διενεργείται με την 
αποστολή μηνύματος στο φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν κατωτέρω. 

ii. Έλεγχος υποβολής ΕΠΕ & Άδειας κατασκευής για σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Ο παρακάτω έλεγχος αφορά τα σχέδια προς υπαγωγή, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 108612 /17-10-2016 ΦΕΚ 
Β' 3410) και έχουν την υποχρέωση υποβολής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και  Άδειας Κατασκευής. 

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ερωτήσεις του ΠΣΚΕ που αντιστοιχούν στον εν λόγω 
έλεγχο, είναι απενεργοποιημένες. 

Εφόσον οι ερωτήσεις είναι ενεργοποιημένες, ο χειριστής ελέγχει εάν έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά σε προηγούμενη ενέργεια του ΠΣΚΕ  (φάκελος τεκμηρίωσης, μηνύματα, 
αξιολόγηση ΕΜΠΑ, επιτροπή αξιολόγησης, εξέταση ενστάσεων):

i) η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και
ii) η άδεια κατασκευής για το επενδυτικό σχέδιο. 

Σε περίπτωση που κατά τον παραπάνω έλεγχο προκύψει ότι τα  δικαιολογητικά δεν 
έχουν ήδη υποβληθεί με την αίτηση υπαγωγής ή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (βλ. 
προηγούμενες ενέργειες ΠΣΚΕ) θα πρέπει να ζητηθούν με μήνυμα μέσω ΠΣΚΕ από τον 
φορέα της επένδυσης σύμφωνα με τις οδηγίες  που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

o Ο χειριστής συντάσσει σχετικό μήνυμα προς τον φορέα για την υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά περίπτωση, σύμφωνα με το τυποποιημένο 
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υπόδειγμα που ακολουθεί. Μετά την αποστολή του μηνύματος αυτού μέσω της 
ενέργειας «Μηνύματα»,  αποστέλλεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του φορέα, σχετικό μήνυμα ειδοποίησης. («Έχετε μήνυμα για την 
επένδυση του Ν. 4399/2016 με αριθμό φακέλου ΧΧΧ/Χ/ΧΧΧΧΧ/Χ. Για να δείτε το 
νέο μήνυμα πρέπει να επιλέξετε από το μενού την επιλογή «Μηνύματα» και να 
διαλέξετε το μήνυμα με κωδικό ΧΧ.»).

o Ο φορέας απαντά στο μήνυμα της Υπηρεσίας με δυνατότητα επισύναψης αρχείων. 
Σημειώνεται ότι ο φορέας μπορεί μόνο να απαντήσει σε μηνύματα της Υπηρεσίας 
και όχι να ξεκινήσει την αποστολή μηνύματος προς αυτήν. Επίσης επισημαίνεται ότι 
στο ΠΣΚΕ δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη λήψη απάντησης από το φορέα.

o Τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο φορέας, ελέγχονται από τον χειριστή για την 
έκδοση της απόφασης και  τα σχετικά αρχεία αναρτώνται στην καρτέλα 1.3 Λοιπά 
αρχεία (Βήμα VI - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ).

o Ο χειριστής, μετά τον έλεγχο και την ανάρτηση των δικαιολογητικών, μεταβαίνει  
στην Ενότητα 2 του Βήματος V - ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και απαντάει τις σχετικές 
ερωτήσεις αναφορικά με την υποβολή και την αποδοχή ή όχι, των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. Στο τέλος, πρέπει να πατήσει «Αποθήκευση» και στη συνέχεια το 
εικονίδιο του αυτόματου υπολογισμού σύμφωνα με το ενημερωτικό κείμενο που 
εμφανίζεται στην οθόνη.

iii. Έλεγχος τήρησης ορίων παρεχόμενων ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στον ν.4399/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3  του Ν.4399, οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, 
δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για 
μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των 
συνεργαζόμενων  κατά το ποσοστό συμμετοχής τους  ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με 
την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.  

Για τον παραπάνω έλεγχο, ο χειριστής, πριν προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής, μεταβαίνει στην Καρτέλα 5.1, ΒΗΜΑ ΙΙ όπου αναφέρονται τα επενδυτικά 
σχέδια του φορέα ή συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων,  τα οποία 
έχουν οριστικά υποβεβλημένη τεκμηρίωση αίτησης υπαγωγής με ημερομηνία 
υποβολής προγενέστερη αυτής του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στην 
καρτέλα, ο χειριστής προβαίνει στον έλεγχο πλήρωσης του κριτηρίου σχετικά με τα όρια 
παρεχόμενων ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου. 

Σε  περίπτωση που κατά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει καταρχήν 
υπέρβαση των ορίων (είτε σε επίπεδο φορέα- μεμονωμένης επιχείρησης είτε στο  σύνολο 
των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων με αυτόν επιχειρήσεων), ο χειριστής 
επιβεβαιώνει ότι:
 1) τα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στην Καρτέλα 5.1, ΒΗΜΑ ΙΙ περιλαμβάνονται 
στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης των καθεστώτων Γενικής 
Επιχειρηματικότητας ή Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ ή είναι προς υπαγωγή μέσω άμεσης 
αξιολόγησης (Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού). 
2) επανελέγχει την πλήρωση ή μη του κριτηρίου με βάση τα ποσά ενισχύσεων που 
αναφέρονται στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων στους οποίους περιλαμβάνονται 
τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια ή στο τελικό αποτέλεσμα αξιολόγησης (για σχέδια 
ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού) .   
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Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του  παραπάνω ελέγχου διαπιστώνεται ότι με 
την υπό έκδοση απόφαση θα υπάρξει υπέρβαση στα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων,  η 
Υπηρεσία επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για το χειρισμό του θέματος στο 
ΠΣΚΕ. 

 Έκδοση απόφασης υπαγωγής / απόρριψης

o Μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών  και την ολοκλήρωση του ελέγχου, 
ο χειριστής, απαντάει στις αντίστοιχες ερωτήσεις της Ενότητας 2, Βήμα V του ΠΣΚΕ 
(ερώτηση 2.1.1 για Υ.Δ. μετεγκατάστασης, ερώτηση 2.2.1 για δικαιολογητικά πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής).  

o Αφού ολοκληρωθεί και  ο έλεγχος τήρησης ορίων των παρεχόμενων ενισχύσεων,  ο 
χειριστής προχωράει  στην έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και της Περίληψής της. Μετά 
την υπογραφή και την ανάρτηση της Περίληψης  στην Διαύγεια, επισυνάπτονται  τα 
σχετικά αρχεία στο ΠΣΚΕ, στην Καρτέλα 1.2, Βήμα VI και συμπληρώνονται τα στοιχεία της 
Απόφασης Υπαγωγής και της Περίληψης στην Ενότητα 2, Βήμα VI. Τα αρχεία που 
αναρτώνται είναι ακριβή αντίγραφα των διοικητικών πράξεων με ηλεκτρονική υπογραφή 
ή σκαναρισμένα, σε περίπτωση που δεν είναι υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά. Ο χειριστής 
προχωρά στην οριστική υποβολή της ενέργειας υπαγωγής εφόσον έχει  επισυνάψει τα 
σχετικά αρχεία και ο έλεγχος ορθότητας- πληρότητας έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

o Σε περίπτωση μη υποβολής από τον φορέα των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εντός 
του οριζόμενου χρονικού διαστήματος από το σχετικό μήνυμα της Υπηρεσίας, ο 
υπηρεσιακός χρήστης αποστέλλει νέο μήνυμα με τελευταία υπενθύμιση προς τον φορέα 
για την υποβολή των  απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός νέας αποκλειστικής 
προθεσμίας.  Αν, παρά την παρέλευση της νέας προθεσμίας, ο φορέας δεν υποβάλλει το 
σύνολο των δικαιολογητικών, ο χειριστής προχωρά στην έκδοση απορριπτικής απόφασης. 
Αναλυτικά, ο χειριστής απαντάει ανάλογα τις σχετικές ερωτήσεις συμπληρώνοντας 
υποχρεωτικά στο πεδίο τεκμηρίωσης τα στοιχεία των μηνυμάτων επικοινωνίας με το 
φορέα.  Στη συνέχεια, προχωρά  στην έκδοση της Απορριπτικής Απόφασης, την υπογραφή 
αυτής, την ανάρτηση του σχετικού αρχείου στο ΠΣΚΕ και την συμπλήρωση των στοιχείων 
αυτής στην Ενότητα 2 (ΒΗΜΑ VΙ). Μετά τον επιτυχή έλεγχο ορθότητας – πληρότητας 
προχωρά στην οριστική υποβολή της ενέργειας στο ΠΣΚΕ.

Δ. ΤΥΠΟΠΟIΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2871/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108645/17-
10-2016 (B’3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»  παρακαλούμε όπως υποβάλλετε 
ηλεκτρονικά (μέσω της ενέργειας «Μηνύματα» του ΠΣΚΕ): 

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μετεγκατάστασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
επισυνάπτεται). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 
ή από όλους τους συμμετέχοντες εφόσον ο φορέας είναι υπό σύσταση, με ηλεκτρονική 
υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή  θεωρημένη για το γνήσιο  από αρμόδια υπηρεσία. 

Η παρακάτω παράγραφος  παραμένει και προσαρμόζεται ανάλογα  εφόσον  η ερώτηση 3.2.3, 
καρτέλα 3, ΒΗΜΑ Ι έχει απάντηση με τιμή = ΝΑΙ και εκκρεμεί η υποβολή είτε της Εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της Άδειας Κατασκευής.
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Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι επειδή το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον τομέα 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 108612 /17-
10-2016 (Β’ 3410) ΚΥΑ παρακαλούμε όπως υποβάλλετε  για το επενδυτικό σχέδιο:

 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 Άδεια κατασκευής

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός δέκα εργάσιμων (10) 
ημερών από την λήψη του παρόντος μηνύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της αίτησής σας. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2878/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108644/17-
10-2016 (B’3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» παρακαλούμε όπως υποβάλλετε 
ηλεκτρονικά (μέσω της ενέργειας «Μηνύματα» του ΠΣΚΕ): 

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μετεγκατάστασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
επισυνάπτεται). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 
ή από όλους τους συμμετέχοντες εφόσον ο φορέας είναι υπό σύσταση, με ηλεκτρονική 
υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή  θεωρημένη για το γνήσιο  από αρμόδια υπηρεσία.

Η παρακάτω παράγραφος  παραμένει και προσαρμόζεται ανάλογα  εφόσον  η ερώτηση 3.2.3, 
καρτέλα 3, ΒΗΜΑ Ι έχει απάντηση με τιμή = ΝΑΙ και εκκρεμεί η υποβολή είτε της Εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της Άδειας Κατασκευής

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι επειδή το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον τομέα 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 108612 /17-10-
2016 (Β’ 3410) ΚΥΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε για το επενδυτικό σχέδιο:

2. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
3. Άδεια κατασκευής

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός δέκα εργάσιμων (10) 
ημερών από την λήψη του παρόντος μηνύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της αίτησής σας. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2900/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-
10-2016 (B’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»  παρακαλούμε όπως 
υποβάλλετε ηλεκτρονικά (μέσω της ενέργειας «Μηνύματα» του ΠΣΚΕ): 

 Υπεύθυνη δήλωση περί μη μετεγκατάστασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
επισυνάπτεται). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
φορέα ή από όλους τους συμμετέχοντες εφόσον ο φορέας είναι υπό σύσταση, με 
ηλεκτρονική υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή  θεωρημένη για το γνήσιο  από 
αρμόδια υπηρεσία

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την Υ/Δ εντός δέκα πέντε εργάσιμων (15) ημερών από την 
λήψη του παρόντος μηνύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης υπαγωγής της αίτησής σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ

Το παρακάτω κείμενο αποστέλλεται με νέο μήνυμα στον φορέα σε περίπτωση που παρά την 
παρέλευση της ως άνω οριζόμενης καταληκτικής ημερομηνίας, εκκρεμεί η υποβολή 
δικαιολογητικών 

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. ……. (…/…/2018) Μηνύματος της Υπηρεσίας, σας υπενθυμίζουμε 
ότι, εκκρεμεί η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών (προσαρμόζεται ανάλογα):

1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας έχει αποσταλεί)
2. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
3. Άδεια κατασκευής

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε  τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός ……… ημερών. Σε 
διαφορετική περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία  θα προχωρήσει σε έκδοση 
απορριπτικής απόφασης για το επενδυτικό σχέδιο. 

 
Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (περί μη μετεγκατάστασης)

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν. 1599/86, του φορέα επενδυτικού σχεδίου 
που περιλαμβάνεται στον οριστικό  πίνακα κατάταξης του καθεστώτος Ενισχύσεων Γενικής 
Επιχειρηματικότητας/Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ/Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 
Ν.4399/2016 για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «…………………………» ή σε 
περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης ως συμμετέχων εταίρος σε αυτή δηλώνω ότι:

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό υποβολής ……../……../.. δεν έχει προβεί σε 
μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική 
επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
και δεν θα το πράξει εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την 
οποία ζητείται η ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 16  Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) 651/2014 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει).

Ως ”μετεγκατάσταση“ ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής 
από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική 
εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση 
στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση).

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση 
εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου 
τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις 
αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ (σημείο 61α του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. 651/2014 της Ε.Ε., 
όπως ισχύει).

Οι υπογράφοντες

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ή σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρίας:

Όλοι οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στην εταιρική σύνθεση του φορέα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΛΟΗΣ) ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

κ.α.α.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γ. Κακουλίδου 1
ΤΚ : 69100 Κομοτηνή

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Β. Όλγας 198 ΤΘ: 14553
ΤΚ : 54110 Θεσσαλονίκη

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης
ΤΚ : 50100 Κοζάνη

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου-Πλατεία Ρήγα Φεραίου-Διοικητήριο
ΤΚ : 41110 Λάρισα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο
ΤΚ : 45521 Ιωάννινα

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Αλυκές
ΤΚ : 49100 Κέρκυρα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
ΤΚ : 26441 Πάτρα
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8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Φάωνος 3
ΤΚ : 81100 Μυτιλήνη

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Υψηλάντη 1
ΤΚ : 35100 Λαμία

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Λ. Συγγρού 80-88
ΤΚ : 11741 Αθήνα

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μαινάλου και Σέκερη 37
ΤΚ : 22100 Τρίπολη

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Σ. Καράγιωργα & Π. Βαρδάκα
ΤΚ : 84100 Ερμούπολη, Σύρος
Β. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου 7 Παλαιά πόλη
ΤΚ : 85100 Ρόδος

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μάρκου Μουσούρου 15
ΤΚ : 71201 Ηράκλειο

14. ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ)
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Διοικητήριο, τ.κ. 54123 Θεσσαλονίκη
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Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λ. Λαμπριανίδη
2.Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης κ. Π. Λαμπρινό
3. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων 
Τμήματα: Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών , 
Λειτουργικών Προδιαγραφών & Υποστήριξης Διαδικασιών  του Αναπτυξιακού Νόμου.
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