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         Αθήνα,      28-12-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 138294 - 28-12-
2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax
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:  Νίκης 5-7, Σύνταγμα
: 10180
: Τμήμα Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Σχεδίων
: 210 333 2141
: 210 333 2264
: infodesk@mnec.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαπιστωτική πράξη δυνατότητας επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων 

Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117) και ιδίως της παραγράφου 1 του άρθρου 
13, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 του Ν.4647/2019 (Α’ 204) και ισχύει, της παραγράφου 
3 του άρθρου 17 και  της παραγράφου 4 του άρθρου 21.
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
(Α΄192).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

7. Την απόφαση 90882/01-09-2020 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ΄ 703/01-09-
2020).

8. Την υπ΄ αριθμ. 133480/20-12-2019 (ΑΔΑ : 60ΒΓ46ΜΤΛΡ-1ΒΑ) απόφαση «Διαπιστωτική πράξη 
δυνατότητας επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

Την επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) για 

διαδικασίες εφαρμογής σε καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 1

α. Οι διαδικασίες εφαρμογής που αφορούν την υποβολή αίτησης τροποποίησης της απόφασης 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των καθεστώτων 
ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» και των  
«Ενισχύσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 
17 και 21 του Ν. 4399/2016, όπως ισχύει, έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά και μπορούν να 
διενεργηθούν μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Ειδικότερα:

Η λειτουργικότητα της ενέργειας της Υποβολής Αιτήσεων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων,  είναι διαθέσιμη 
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- για το καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» από τις 19/09/2019.  
- για το καθεστώς ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ από τις 10/12/2019.  
- για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» από τις 3/12/2020. 
 
β. Η τήρηση υποχρέωσης των ενισχυόμενων φορέων, περί γνωστοποίησης των μεταβολών εντός 
διμήνου από την συντέλεση τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 της οικείας 
προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης υπολογίζεται μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες όπου 
κατέστη λειτουργική η σχετική ενέργεια στο Π.Σ.Κ.Ε.  

γ. Oι ενισχυόμενοι φορείς θα πρέπει με τη διαπίστωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των 
διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, να μεριμνήσουν για την εισαγωγή στο 
Π.Σ.Κ.Ε. των στοιχείων της εφαρμογής που είχαν υποβληθεί  εκτός Π.Σ.Κ.Ε. 

Άρθρο 2

α. Οι διαδικασίες εφαρμογής που αφορούν την εξέταση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των καθεστώτων ενισχύσεων της «Γενικής 
Επιχειρηματικότητας» και των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ», του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρο 17 και 21 του Ν. 4399/2016, όπως ισχύει, έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά και 
μπορούν να διενεργηθούν μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Ειδικότερα:

Η λειτουργικότητα της ενέργειας της Εξέτασης Τροποποίησης στο Πληροφορικό Σύστημα 
Κρατικών  Ενισχύσεων είναι διαθέσιμη 

-  για το καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» από τις 7/7/2020.  
-  για το καθεστώς ενισχύσεων των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» είναι διαθέσιμη από τις 7/7/2020.  

β. Oι φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων θα πρέπει με τη διαπίστωση της επιχειρησιακής 
λειτουργίας των διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να μεριμνήσουν για 
την εισαγωγή στο Π.Σ.Κ.Ε. των στοιχείων της εφαρμογής που είχαν υποβληθεί  εκτός Π.Σ.Κ.Ε. 

Άρθρο 3

α. Οι διαδικασίες εφαρμογής που αφορούν την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των καθεστώτων ενισχύσεων της «Γενικής 
Επιχειρηματικότητας», των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ», και των «Ενισχύσεων Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 17 και 21 του Ν. 4399/2016, 
όπως ισχύει, έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά και μπορούν να διενεργηθούν μέσω Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.). 
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Ειδικότερα:

Η λειτουργικότητα της ενέργειας της πληρότητας της έκθεσης ελέγχου στο Πληροφορικό 
Σύστημα Κρατικών  Ενισχύσεων είναι διαθέσιμη 

- για το καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» από τις 10/12/2020.  
-  για το καθεστώς ενισχύσεων των «Νέων Ανεξάρτητων  ΜΜΕ» από τις 10/12/2020.  
- για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» από τις 10/12/2020.  

β.  Oι φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων θα πρέπει με  τη διαπίστωση της επιχειρησιακής 
λειτουργίας των διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να μεριμνήσουν για 
την εισαγωγή στο Π.Σ.Κ.Ε. των στοιχείων της εφαρμογής που είχαν υποβληθεί  εκτός Π.Σ.Κ.Ε. 

Άρθρο 4

α.  Οι διαδικασίες εφαρμογής που αφορούν στην έκδοση απόφασης πιστοποίησης της 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, δεν έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά και δεν 
μπορούν να διενεργηθούν ακόμη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Π.Σ.Κ.Ε.). 
Μέχρι οι, ως άνω, διαδικασίες εφαρμογής να καταστούν λειτουργικές στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι δυνατή η 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων εκτός Π.Σ.Κ.Ε. 

β. Η λειτουργικότητα στο Π.Σ.Κ.Ε. των διαδικασιών εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, θα 
διαπιστωθεί με νέα απόφαση που θα αποκτήσει υποχρεωτικότητα τήρησης μετά την ημερομηνία 
έκδοσής της.

γ. Oι φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων θα πρέπει μετά τη διαπίστωση της 
επιχειρησιακής λειτουργίας των διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στην ως άνω 
παράγραφο, να μεριμνήσουν  για την εισαγωγή στο Π.Σ.Κ.Ε. των στοιχείων της εφαρμογής που είχαν 
υλοποιηθεί εκτός Π.Σ.Κ.Ε.

δ. Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί εκτός Π.Σ.Κ.Ε. μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας λαμβάνονται 
υπόψη για την υλοποίηση των περαιτέρω διαδικασιών.

    
    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης)
    Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων  
2. Όλες οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων
- Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων 
  Όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων
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