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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

2

Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’ 5838)
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35024
(1)
Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764)
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 του άρθρου 29 καθώς και
των άρθρων 59 - 61 αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 36 παρ. 4 του ν. 4605/2019 (Α'52).
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).
5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του
επενδυτικού σχεδίου» (Β’3410), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 129228/24-11- 2017 (Β’4122) και ισχύει.
6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του
ν. 1892/1990» (Β’ 922).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α’133), όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του (Α'98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ,
σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019
(Α’133).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).
10. 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).
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11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
13. Την 67918/27-06-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612).
14. Την υπ' αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουργική απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β’ 2764), όπως ισχύει.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14
της αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας
σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος
πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας
δεν δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις
οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, όπως αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά
τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι
προϋποθέσεις έκδοσής τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης. Η κατ' εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της επανεξέτασης
της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δέκα
εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί
η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη
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της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει
διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που
έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα
και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το
επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία
για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής
διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται
περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν
να υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την
προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας,
η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για
την έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Επενδυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της
69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης, υπό
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν
στο στάδιο της πληρότητας».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τεύχος B’ 1198/07.04.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 35028
(2)
Τροποποίηση τη 139383/21-12-2018 (Β’ 5838)
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 των άρθρων 29 και 37-41
αυτού.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού
(EE L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).
5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες
του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β’ 4122) και
ισχύει.
6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του
ν. 1892/1990» (Β’ 922).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
10. 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).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Την 137111/18-12-2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2018» (B’ 5738).
14. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.
15. Την 139383/21-12-2018 υπουργική απόφαση
«Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική
Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
(Β’ 5838), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της
139383/21-12-2018 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η)
Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας
σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος
πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας
δεν δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις
οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δι-
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καιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, όπως αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά
τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι
προϋποθέσεις έκδοσής τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης. Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της επανεξέτασης
της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δέκα
εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί
η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη
της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει
διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που
έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα
και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το
επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία
για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής
διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται
περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν
να υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την
προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας,
η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την
έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της 139383/
21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης, υπό την
προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στο
στάδιο της πληρότητας».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
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