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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
Καθορισµός διαδικασιών «∆ιοικητικών Ελέγχων»  στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής 
ηλεκτρισµού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 
εδάφιο 3 παρ α. του Π.∆. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).   
 
 
 
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 Οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 ( ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004). 
 Οι διατάξεις του Ν. 3908/2011 ( ΦΕΚ 8/Α/01-02-2011). 
 Το Π.∆. 33/2011  ( ΦΕΚ 83/Α/14-04-2011). 
 Οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 ( ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) και ειδικότερα τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 241 περί ¨ρύθµισης θεµάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν.3299/2004). 
 Οι διατάξεις του Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε µε τον 3851//2010 (ΦΕΚ Α΄85) 
 Η µε αριθµ. Πρωτ. 20283/3-5-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1518/Β/2012) 
 
2. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – 0∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια της περίπτωσης β 
υποπερ.vi του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 τα οποία έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόµου 
αυτού, εφόσον έχουν συνολική ισχύ µέχρι 150 KW, προκειµένου να καταβληθεί η ενίσχυση, 
θα διενεργείται στο εξής διοικητικός και όχι επιτόπιος έλεγχος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην προαναφερόµενη Υπουργική Απόφαση και την παρούσα Εγκύκλιο.  
 
Τα ανωτέρω ισχύουν για  αιτήµατα ελέγχου που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν  µετά την 
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης περί «Καθορισµού διαδικασιών ∆ιοικητικού Ελέγχου 
κλπ»  καθώς και για προηγούµενα αιτήµατα εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση της εν λόγω 
απόφασης  δεν είχε διενεργηθεί από συγκροτηθέν Όργανο Ελέγχου ο επιτόπιος έλεγχος.  
 
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει περισσότερες της µίας Ενότητες, 
όπως αυτές διαχωρίζονται βάσει της απόφασης υπαγωγής,  εφόσον καµία από τις Ενότητες 
δεν υπερβαίνει την ισχύ των  150 ΚW, διενεργείται επίσης διοικητικός έλεγχος ανεξαρτήτως 
της συνολικής ισχύος όλων των Ενοτήτων.  
 
Η διενέργεια των διοικητικών ελέγχων γίνεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ – Επενδυτικός Νόµος)  ως ακολούθως:  
 
Α. Υποβολή αιτηµάτων διοικητικού ελέγχου από τους φορείς των επενδυτικών 

σχεδίων :  



http://www.ependyseis.gr/news/egkuklios_dioikhtikou_elegxou_1.doc 

 
Α.1 Οι επιχειρήσεις - φορείς των επενδυτικών σχεδίων εισέρχονται στο ΠΣΚΕ – Επενδυτικός 

(ΠΣΚΕ- Επ) µε το µοναδιαίο κωδικό που τους έχει χορηγηθεί κατά την εγγραφή τους στο 
σύστηµα  και δηµιουργούν σε αυτό το αίτηµα ∆ιοικητικού Ελέγχου του επενδυτικού τους 
σχεδίου καταχωρώντας τα απαιτούµενα στοιχεία στα αντίστοιχα  πεδία και 
επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 3 της 
προαναφερόµενης Υπουργικής Απόφασης. (Στις οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
δίνονται αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη)   
 

Α.2 Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται αφορούν  
- Τα αντικείµενο του αιτήµατος (ενδιάµεσος έλεγχος ή πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης 

του επενδυτικού σχεδίου)  
- Το ιστορικό του επενδυτικού σχεδίου (απόφαση υπαγωγής, τροποποιήσεις και λοιπές 

σχετικές διοικητικές πράξεις, καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης κλπ)  
- Τις µεταβολές στα στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από την υποβολή του 

αιτήµατος υπαγωγής και µετέπειτα  
- Τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό υλοποιείται. Περιγραφή του  υλοποιηθέντος 

φυσικού αντικειµένου µέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήµατος του διοικητικού ελέγχου 
καθώς και περιγραφή του υπολειπόµενου έργου και τυχόν διαφοροποιήσεων έναντι του 
υποβληθέντος και εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου Η καταχώρηση  τεχνικής  περιγραφής 
κτιριακών  εγκαταστάσεων, του µηχανολογικού εξοπλισµού, των ειδ. εγκαταστάσεων κ.λ.π. 
συσχετιζόµενα µε την εγκριτική απόφαση είναι υποχρεωτική. Στην τεχνική περιγραφή του 
εξοπλισµού θα περιλαµβάνεται η µάρκα, ο τύπος, τα Serial Νumber και η ισχύς µε  
βεβαίωση δυναµικότητας από τον υπεύθυνο µηχανικό. Στη περίπτωση τυχόν 
τροποποιήσεων απαιτείται αναλυτική τεκµηρίωση. 

- Τα στοιχεία των δαπανών και πληρωµών µέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήµατος του 
διοικητικού ελέγχου 

-Τα στοιχεία χρηµατοδότησης του υλοποιηθέντος έργου (καταβολή ίδιας συµµετοχής και 
δανείων   

- Πρόσθετα στοιχεία για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σε περίπτωση που υποβάλλεται 
σχετικό αίτηµα  

 
Α.3 Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά και αρχεία  
  Ο φορέας που υποβάλλει το αίτηµα οφείλει να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ – Επ στις σχετικές 

θέσεις σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα δικαιολογητικά (ψηφιοποίηση µε σάρωση των 
πρωτότυπων) και το φωτογραφικό υλικό που προβλέπονται στην προαναφερόµενη 
Υπουργική Απόφαση, µε τις εξής επί πρόσθετες επισηµάνσεις 

 
-Τα παραστατικά δαπανών (τιµολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ) πριν την    
ψηφιοποίησή τους (σάρωση) θα πρέπει να έχουν σηµατοδοτηθεί µε αναγραφή επ’ αυτών, 
µέσω σφραγίδας ή µε δια χειρός, των παρακάτω στοιχείων µε κεφαλαία γράµµατα:  
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ  3299/2004 Φ/Β 
ΑΡ. ΦΑΚ. ………………………………………………….. 
 

 
- Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στα συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ ο επενδυτής θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες δηµοσιότητας για 
τους οποίους έχει ενηµερωθεί µε σχετική επιστολή και να έχει αναρτήσει πλακέτα, 
φωτογραφία της οποία θα πρέπει να επισυνάψει µαζί µε το λοιπό φωτογραφικό υλικό.  

 
- Σε περίπτωση που θεωρείται σκόπιµη η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών και 

διευκρινήσεων που δεν µπορούν να δοθούν στα τυποποιηµένα πεδία του Συστήµατος (π.χ 
τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών, τεκµηρίωση διαφοροποιήσεων έναντι αρχικά 
υποβληθέντος και εγκριθέντος έργου κλπ), υπάρχει επί πρόσθετα η δυνατότητα επισύναψη 
αρχείων  

 
Α.4 Ηλεκτρονική Υποβολή του αιτήµατος – ∆ηµιουργία έντυπου φακέλου  
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Μετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης των στοιχείων και δικαιολογητικών ο φορέας 
υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτηµα του ∆ιοικητικού Ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου και στη 
συνέχει δηµιουργεί την έντυπη µορφή αυτού µε εκτυπώσεις του Πληροφοριακού συστήµατος 
οι οποίες υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας και το σύνολο των 
σκαναρισµένων στοιχείων.  
 
Ο έντυπος φάκελος υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην Γενική ∆/νση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ. Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος θεωρείται 
η ηµεροµηνία υποβολής του έντυπου φακέλου.  
 
 
Β. Εξέταση αιτηµάτων -∆ιοικητικός Έλεγχος 
 
Β.1 Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Εθνικό Μητρώο 

Πιστοποιηµένων  Ελεγκτών  (ΕΜΠΕ) εκ των οποίων ο ένας οικονοµικής και ο άλλος 
τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, µετά την ενεργοποίηση του σχετικού 
υποσυστήµατος  του ΠΣΚΕ- Επ θα επιλέγονται µε τυχαία κλήρωση σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ 3 και 5 του άρθρου 10 του Π∆ 33/2011) 

 
Β.2 Τα αιτήµατα ∆ιοικητικού Ελέγχου εξετάζονται µε σειρά προτεραιότητας βάσει της 

ηµεροµηνίας και του αριθµού πρωτοκόλλου της έντυπης υποβολής.  
 
Β.3 Ο διοικητικός έλεγχος ολοκληρώνεται από την Υπηρεσία εντός τεσσάρων µηνών από την 

υποβολή του έντυπου αιτήµατος  
Οι ελεγκτές οφείλουν να ολοκληρώσουν το έργο τους και να υποβάλουν την έκθεσή τους 
το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία που τους ανατίθεται ο 
έλεγχος. 
  
Σε περίπτωση ελλείψεων στα υποβληθέντα στοιχεία οι ελεγκτές οφείλουν να υποβάλουν 
την έκθεση εντός της ανωτέρω προθεσµίας επισηµαίνοντας αναλυτικά αυτές. Στη 
περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να υπανυποβάλει το αίτηµα ελέγχου  
 

Β.4 ∆ιευκρινιστικά στοιχεία  
 
Οι ελεγκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου δεν έρχονται σε επικοινωνία µε το φορέα  
µε το φορέα του επενδυτικού σχεδίου.  
 
Τυχόν ερωτήµατα και διευκρινήσεις που αναφύονται κατά τη διαδικασία του διοικητικού 
ελέγχου εγγράφονται και απαντώνται αποκλειστικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ή 
και του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
 
Τα αιτήµατα υποβολής συµπληρωµατικών – διευκρινιστικών στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ –Επ και στη συνέχεια σε έντυπη µορφή στην αρµόδια 
Υπηρεσία. 

 
Β.5 Η έκθεση ελέγχου δηµιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα σύµφωνα και µε τις οδηγίες 
που δίνονται σε αυτό και στη συνέχεια η παραγόµενη εκτύπωση υπογράφεται από τους 
ελεγκτές και υποβάλλεται στην Υπηρεσία.  
 
 
Γ Μεταβατικές διατάξεις  
 
Τα επενδυτικά σχέδια  για τα οποία είχε υποβληθεί  αίτηµα ελέγχου πριν την δηµοσίευση της 
εν λόγω υπουργικής απόφασης και εφόσον µέχρι το χρόνο αυτό δεν είχε γίνει επιτόπιος 
έλεγχος από Όργανο Ελέγχου του άρθρου … του Ν. 3299/, θα τύχουν διοικητικού ελέγχου.  
 
Ως εκ τούτου οι φορείς αυτών οφείλουν να υποβάλουν το αίτηµά τους εκ νέου, ηλεκτρονικά 
και σε έντυπη µορφή σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Ως ηµεροµηνία υποβολής για την 
καθορισµό της προτεραιότητας εξέτασης εξακολουθεί να θεωρείται η ηµεροµηνία του αρχικού 
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έντυπου αιτήµατος που είχε υποβάλει ο φορέας  µε βάση το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο. 
για  διενέργεια ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.  
 
 
Γ. Ενηµέρωση επενδυτών για την υποβολή αιτηµάτων διοικητικού ελέγχου  

 
 

Η Γενική ∆/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων µε συνεχείς ανακοινώσεις θα υποστηρίξει τους 
επενδυτές σε όλες τις φάσεις διενέργειας των ∆ιοικητικών Ελέγχων. Για το σκοπό αυτό 
λειτουργεί ήδη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών οµάδα ενηµέρωσης του Ν. 
3299/2004 µε στόχο την άµεση ενηµέρωση και τη καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού 
κοινού. 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών για τυχόν ερωτήµατα είναι 
210 3258800-806. 
 
Με ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραµµατείας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενηµερωθούν οι φορείς που ήδη έχουν 
υποβάλλει αιτήµατα, µέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. 
www.ependyseis.gr, και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
 
Επίσης η Γενική ∆/ΝΣΗ Ιδιωτικών Επενδύσεων θα ενηµερώσει τους φορείς που έχουν 
υποβάλει αίτηµα ελέγχου για την επανυποβολή του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆ιοικητικού Ελέγχου µε ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο www. Ependyseis .gr. 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
- Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 
-  Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
   των Περιφερειών της χώρας. 
Κοινοποίηση 
 Invest in Greece/ Μητροπόλεως 3  

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 

      3.  Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κ. Σοφίας Λεβέντη 
      4.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Όλα τα Τµήµατα 

    5.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
 
 
 


