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Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, για να βελτιώσει τον χρόνο 

ανταπόκρισης στα αιτήματα των επενδυτών αναφορικά με τον έλεγχο των επενδυτικών τους σχεδίων, 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη βασικών δικαιολογητικών κατά την υποβολή του αιτήματος 

ελέγχου αποτελεί ουσιαστικό λόγο καθυστέρησης για την ολοκλήρωση του, απλοποιεί τη διαδικασία 

Πληρότητας Υποβολών των Αιτημάτων Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων των Νόμων 3299/2004 και 

3908/2011.  

Ειδικότερα, οι αιτήσεις ελέγχου υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με 

των υπ ΄αριθμ. 2106 (Β/183/31-01-2013) & 20283/03-05-2012(ΦΕΚ Β’ /1518/04-05-12) όπως ισχύει, 

υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των δικαιολογητικών ελέγχων. Η ηλεκτρονική υποβολή της 

αίτησης προηγείται της έντυπης.  

Διευκρινίζεται ότι μη υποβεβλημένο στο ΠΣΚΕ αίτημα ελέγχου δεν γίνεται αποδεκτό.  

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-

Επ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο 

καταθέτει στο αρμόδιο Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας τον φάκελο αίτησης ελέγχου 

με τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα και των οριζόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας των αιτημάτων ελέγχου, επισυνάπτεται 

σχετικό υπόδειγμα. Παρακαλούμε, στα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, να ακολουθείται, 

κατά το δυνατόν, η λεκτική περιγραφή που υπάρχει στο υπόδειγμα. 

 Η αίτηση ελέγχου είναι έγκυρη εφόσον πιστοποιείται η πληρότητα υποβολής των 

δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των επενδυτικών νόμων και των υπ ΄αριθμ. 2106 

(Β/183/31-01-2013) & 20283/03-05-2012(ΦΕΚ Β’ /1518/04-05-12) όπως ισχύει, υπουργικών 

αποφάσεων για τον καθορισμό των δικαιολογητικών ελέγχων καθώς επίσης αποδεικνύεται η πλήρης 

εξόφληση και τιμολόγηση του έργου για αιτήσεις τελικού ελέγχου και η άνω του 50% τιμολόγηση ή/και 

εξόφληση για αιτήσεις ενδιάμεσου ελέγχου.  

 

 

 

 



Οι υπάλληλοι του Γραφείου Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας προβαίνουν σε προέλεγχο 

της πληρότητας της υποβαλλόμενης αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Αν κατά τον προέλεγχο: 

α. Διαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής. Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη 

της νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

β. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική κατάσταση 

αυτών με την επισήμανση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή και της 

προσκόμισης τους.  

Η μη υποβολή ή η μη προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων καθιστά την 

αίτηση μη ολοκληρωμένη. 

Η έντυπη υποβολή Αιτημάτων Ελέγχου πραγματοποιείται στο Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών & 

Επικοινωνίας, που εδρεύει επί της οδού Κοραή 4, 6ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 

π.μ. έως τις 3 μ.μ.  

Επισημαίνεται ότι το Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου (γρ.215, οδός Νίκης 5-7 Σύνταγμα) δεν 

παραλαμβάνει αιτήματα ελέγχου. 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων  

 

 

       Σωτήρης Αθανασίου 
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Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων  

- Τμήμα Ελέγχου  

- Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων  
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- Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών & Επικοινωνίας  

 

 

 

 



 


