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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιώτες μέλη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, 

σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3979/2011/2017 όπως ισχύει, το 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει υιοθετήσει ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων, η χρήση ψηφιακής υπογραφής από τα μέλη των Μητρώων κρίνεται 

απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας υπαγωγής και 

παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους. Ως εκ τούτου η έκδοση 

ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών 

πρόκειται άμεσα να θεσμοθετηθεί ως υποχρέωση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες 

αξιολόγησης και ελέγχου των αναπτυξιακών νόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων επέλεξε την υποχρέωση χρήση ψηφιακής 

υπογραφής εκ μέρους των δικαιούχων - μελών των Μητρώων για την υποβολή των 

Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται προκειμένου να τους καταβληθούν οι προβλεπόμενες 

αποζημιώσεις. Στόχος της επιλογής αυτής, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, είναι και η 

απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών, δεδομένου ότι η ψηφιακή 

υπογραφή αντικαθιστά την υποχρέωση επικύρωσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων και επιταχύνει 

σημαντικά τη διαδικασία υποβολής τους από τους δικαιούχους αλλά και την επανυποβολή τους, 

όταν αυτή απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση λάθους συμπλήρωσης).

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη 

διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής από ορισμένους δικαιούχους παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων έως την 31η Ιουλίου 2018 και παρακαλεί για 

τη συνεργασία σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων το 

ταχύτερο δυνατόν.

Φυσικά, όσοι δεν καταστεί δυνατό να αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση έως την 31-7-2018, 

δεν χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσής τους. Η αποζημίωσή τους θα καταβληθεί σε 



μεταγενέστερο χρόνο όταν θα συγκεντρωθούν οι καθυστερημένες υποβολές και καταρτιστεί 

συμπληρωματικός πίνακας πληρωμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
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