33. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την απόφαση απόρριψης της επενδυτικής πρότασης ως
αναφορά την βαθµολογία (Τµήµα 4 της επιστολής απόρριψης)
4.1. Σε αρνητική αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης: " Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν
βαθµολογία µικρότερη του δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως αρνητικά αξιολογηµένες
προτάσεις." Αυτό σηµαίνει ότι δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα για επιχορήγηση.
Επειδή υπήρξαν ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα,
αλλά οι φορολογικές δηλώσεις τους για το 2009 δεν είχαν ακόµα (και µέχρι τη στιγµή της
έκδοσης των αποτελεσµάτων) εκκαθαριστεί από την ∆.Ο.Υ στη οποία ανήκουν, µε τον όρο
«αρνητικά αξιολογηµένες»

(δηλ. µε βαθµολογία κάτω του 15) νοούνται οι παρακάτω δύο

περιπτώσεις:
1)

Αρνητική αξιολόγηση βάση των εκκαθαρισµένων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. Στην
περίπτωση αυτή η βαθµολογία της αξιολόγησης προήλθε από τα εκκαθαρισµένα φορολογικά
στοιχεία του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων και του
Εκκαθαριστικού που εκδώθηκε βάση των στοιχείων αυτών και σύµφωνα το παράρτηµα ΣΤ
της Υπουργικής Απόφασης

2)

Αρνητική αξιολόγηση λόγω µη εκκαθαρισµένων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. οικονοµικού
έτους 2009. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό σύστηµα της Γ.Γ.Π.Σ., και εξαιτίας
γεγονότος ότι η Φορολογική δήλωση δεν είχε ακόµα εκκαθαριστεί από τη ∆.Ο.Υ του
φορολογουµένου, κατά την στιγµή της έκδοσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, έθεσε
στον εν λόγω επενδυτή, αυτόµατα, την τιµή 0 (µηδέν), επειδή δεν είχε στοιχεία
εκκαθάρισης.
Όπως αναφέρει το Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης η διαδικασία αξιολόγησης
προϋποθέτει εκκαθαρισµένα στοιχεία για το οικονοµικό έτος 2009. Στην συγκεκριµένη
περίπτωση ενώ είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση, δεν είχε εκκαθαριστεί από την ∆.Ο.Υ.
και δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστούν τα κριτήρια του παραρτήµατος ΣΤ της Υπουργικής
Απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση καλούνται οι επενδυτές που έχουν αυτήν την
κατάσταση να προβούν σε ένσταση.

4.2 Σε θετική αξιολόγηση µη επιχορηγούµενη λόγω µη επάρκειας πόρων
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης: Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί
εφόσον έχει λάβει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µονάδες, σε σύνολο εκατό (100) µονάδων. Ο
καθορισµός των προτάσεων που χρηµατοδοτούνται γίνεται µε βάση την σειρά κατάταξης τους
στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογηµένων και µέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης ανά προκηρυσσόµενη δράση και ανά περιφέρεια,
σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ιάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Αυτό σηµαίνει ότι όσες
προτάσεις βαθµολογήθηκαν πάνω από το δεκαπέντε (15), αλλά

κάτω από την βάση του

προέκυψε κατά την διαδικασία αξιολόγησης και σε σχέση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό ανά
περιφέρεια, δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν.
Να σηµειωθεί επίσης ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της Υπουργικής απόφασης: Σε περίπτωση που
προκύπτει ότι το εναποµείναν ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη
όλων των τυχόν ισόβαθµων προτάσεων, όλες οι ισόβαθµες προτάσεις δεν χρηµατοδοτούνται.

