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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Αριθµ. Πρωτ. 20995

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 (ΕΜΠΕ)

1. Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών – Σκοπός
Η
Γενική
∆ιεύθυνση
Ιδιωτικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειµένου να προβεί στην παρακολούθηση και τη
διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των
Επενδυτικών Νόµων προχωρεί στη στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων
Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 11 του Π∆ 33/2011
«∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.
3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011).
Το ΕΜΠΕ αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσµατική και αξιόπιστη παρακολούθηση και
έλεγχο των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των
διαδικασιών που προβλέπονται στο νέο Επενδυτικό νόµο 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή», και το προαναφερόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα (33/2011) και ειδικότερα στο
άρθρο 10 αυτού «Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων».
Το ανωτέρω µητρώο περιλαµβάνει τους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις
Κατηγορίες Επενδύσεων – Καθεστώτα Ενισχύσεων του προαναφερόµενου νόµου
(Ν.3908/2011), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε προηγούµενους
επενδυτικούς νόµους και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρµογής αυτού.
Η διαχείριση του ΕΜΠΕ εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόµος
(ΠΣΚΕ – Επ.)
2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στο ΕΜΠΕ
∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή
πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:
- Είναι ηλικίας µέχρι 65 ετών
- ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους
εκκρεµοδικία για το αδίκηµα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή
πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί δίωξη
για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την
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υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Για τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η µη επιβολή πειθαρχικής
ποινής καθώς και η µη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωµα
(όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, η
δωροδοκία, κλπ)
- Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή
αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείµενο
 οικονοµικής κατεύθυνσης (όπως οικονοµικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή)
 τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (όπως µηχανικού ή τεχνολόγου
οποιασδήποτε ειδικότητας, πληροφορικής, γεωλόγου, δασολόγου, γεωπόνου,
µαθηµατικού, φυσικού και συναφή)
- Έχουν σχετική εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων
- Έχουν ικανότητα χειρισµού Η/Υ (εφαρµογές word - excel και εφαρµογές διαδικτύου
κλπ)
- Σε περίπτωση πολιτών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και
Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Στο ΕΜΠΕ δεν µπορούν να συµµετέχουν όσοι εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Επενδυτικό Νόµου (άρθρου 7 του Π∆ 33/2011,
ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011)
3. Έργο των Ελεγκτών
Έργο των ελεγκτών του ΕΜΠΕ είναι έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται
στους Επενδυτικούς Νόµους και ειδικότερα η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα προς τις
διατάξεις του νόµου και της ορθής εκπλήρωσης εκ µέρους του των προϋποθέσεων και των
όρων της απόφασης υπαγωγής.
Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται από Όργανα Ελέγχου τα οποία ορίζονται µε απόφαση
της ∆ιοίκησης και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο. Η επιλογή
των ελεγκτών θα γίνεται µε τυχαίο τρόπο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος
Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΑΝ (ΠΣΚΕ – Επ), λαµβανοµένων υπόψη των γνώσεων,
της εµπειρίας και της υπηρεσιακής τους κατάστασης καθώς και του τόπου διαµονής.
Έκαστος ελεγκτής θα ειδοποιείται για τη συµµετοχή του σε συγκεκριµένο Όργανο Ελέγχου
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και οφείλει εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίηση
να την αποδέχεται ή να την αρνείται αιτιολογηµένα.
Οι ελεγκτές µέσω του προαναφερόµενου Πληροφοριακού Συστήµατος ενηµερώνονται για
τη σύνθεση του Οργάνου Ελέγχου και αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία του επενδυτικού
σχεδίου που είναι διαθέσιµα στο Πληροφοριακό Σύστηµα καθώς και στα στοιχεία που
υποβάλει ο ελεγχόµενος φορέας στο πλαίσιο του διενεργούµενου ελέγχου. Ο έλεγχος,
πλην ειδικών περιπτώσεων περιλαµβάνει επιτόπια τεχνική και οικονοµική πιστοποίηση,
διάρκειας έως 3 εργάσιµων ηµερών, όπως αυτό θα ορίζεται στην απόφαση συγκρότησής
του Οργάνου Ελέγχου. Τα µέλη του Οργάνου Ελέγχου οφείλουν εντός δέκα (10) ηµερών
από την οριστικοποίηση της σύνθεσης αυτού, µετά από µεταξύ τους συνεννόηση να
ενηµερώσουν την Υπηρεσία για την ακριβή ηµεροµηνία διενέργειας του επιτόπιου
ελέγχου, προκειµένου να εκδοθεί η εντολή µετακίνησης η οποία είναι δεσµευτική.
Καθένα από τα µέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε
και καταχωρεί τα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστηµα. Μετά το πέρας του ελέγχου
συντάσσεται ενιαία Έκθεση Ελέγχου, η οποία περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ –Επ
και σε έντυπη µορφή υπογεγραµµένη από τα µέλη του Οργάνου Ελέγχου και
συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ∆ήλωση έκαστου των µελών ότι στο πρόσωπο του δεν
συνέτρεχε κώλυµα συµµετοχής στον έλεγχο (παρ 6 του άρθρου 10 Π∆ 33/2011)
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µε την υποβολή της Έκθεσης εντός προθεσµίας τριών (3)µηνών
από τον ορισµό του Οργάνου Ελέγχου σε περίπτωση τακτικού ελέγχου (έλεγχος που
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διενεργείται µετά από αίτηση του φορέα) και εντός της κατά περίπτωση τασσόµενης
προθεσµίας σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου (έλεγχος που διενεργείται µε πρωτοβουλία
της αρµόδιας Υπηρεσίας)
Οι ελεγκτές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του Επενδυτικού
Νόµου και να τηρούν τα προβλεπόµενα στον Οδηγό ∆εοντολογίας Ελεγκτών και τον
Οδηγό Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Γενική Γραµµατεία
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΑΝ και θα αναρτηθούν στη διεύθυνση
www.ependyseis.gr. Επίσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράµµατα
εκπαίδευσης στα οποία καλούνται να συµµετάσχουν.
Η αµοιβή των ελεγκτών για κάθε Έκθεση Ελέγχου θα ορισθεί µε Κοινή Υπουργική
Απόφαση
4. ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΕ.
Μετά από τη δηµόσια πρόσκληση της Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς κάθε ενδιαφερόµενο που
έχει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς
ένταξη στο ΕΜΠΕ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατά τους µέσω της σχετικής
εφαρµογής του ΠΣΚΕ – Επ., το οποίο είναι προσβάσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ependyseis.gr/mis.
Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγραφούν
ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα για τη δράση «Μητρώο
Αξιολογητών- Ελεγκτών Επενδυτικού Νόµου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους
κωδικούς πρόσβασης στο Σύστηµα.
Κατόπιν, θα πρέπει να συµπληρώσουν στην σχετική εφαρµογή (Αίτηση υποψηφιότητας
για ΕΜΠΕ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική µορφή τα
έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα έγγραφα
καταχωρούνται µετά από ψηφιοποίηση – σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ηλεκτρονικής αίτησης)
Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα (περίπου µία σελίδα Α4)
β) Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του ∆ιαβατηρίου (όποιο εκ
των δύο δηλώνεται στην αίτηση)
γ) Τίτλοι σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία
για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
δ) ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την σχετική εµπειρία του ενδιαφερόµενου σε
αντικείµενα συναφή µε τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων από τα οποία θα πρέπει
να προκύπτουν µε σαφήνεια τα στοιχεία βαθµολόγησης στα κριτήρια 1, 2 και 3 του
Πίνακα βαθµολογίας της επόµενης παραγράφου. Ενδεικτικά δικαιολογητικά
εµπειρίας αποτελούν:
- Συµβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόµενο έργου σχετικού µε την
απαιτούµενη εµπειρία
- Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόµενος εργαζόταν µε σχέση
µισθωτού ή µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού
µε την απαιτούµενη εµπειρία
ε) Στοιχεία Τεκµηρίωσης της ικανότητας χρήσης Η/Υ όπως
- Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόµενος εργαζόταν για τις
εφαρµογές που χειριζόταν ο υποψήφιος
- Βεβαιώσεις για τη χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων λόγω συµµετοχής σε
Μητρώα Αξιολογητών ή Ελεγκτών άλλων καθεστώτων
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- Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς
που πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, ή τίτλοι σπουδών
πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία
των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή
χειρισµού Η/Υ
στ) Πιστοποιητικό πολύ καλής
γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (όπως πτυχίο
«Certificate in Advanced English» ή ισοδύναµο)
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία βεβαιώνεται ότι:
- τα στοιχεία που ο ενδιαφερόµενος έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικά
υποβαλλόµενο αίτηµα είναι πραγµατικά, έγκυρα και ακριβή, και έχει στη
διάθεσή του τα πρωτότυπα δικαιολογητικά το οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.
- δεν υπάρχει εις βάρος του καταδίκη, εκκρεµοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη
για τα αδικήµατα που αφορούν στις προαναφερόµενες προϋποθέσεις υποβολής
υποψηφιότητας
- έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει και
των προθεσµιών διεκπεραίωσης αυτού βάσει του άρθρου παρ του άρθρου 10
Π∆ 33/2011 και της παρ 3 της παρούσας, και αποδέχεται αυτά
- γνωρίζει τις απαιτήσεις και έχει την ικανότητα χρήσης Η/Υ που απαιτείται όσον
αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία και την εφαρµογή του ΠΣΚΕ – Επ.
- δεν έχει ενταχθεί ούτε έχει υποβάλει αίτηµα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του Ν. 3908/2011 (ΕΜΠΑ).
η) Επιπλέον, για τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δηµόσιο,
πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να φαίνεται ότι δεν τους
έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική
δίωξη για τα παραπτώµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόµενοι, αφού ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτηµάτων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν σε έντυπη µορφή την παραγόµενη από το
Σύστηµα ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3908/2011 (στην οποία θα αναγράφεται: κατάσταση Υποβληθείσα) και
να υποβάλουν ή να αποστείλουν επί αποδείξει αυτή, στο πρωτόκολλο του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε) της Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων/ΥΠΟΙΑΝ
(Κοραή 4 / 6ος όροφος, ΤΚ10564 Αθήνα), µε επισυναπτόµενα τα ανωτέρω αναφερόµενα
δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, καθώς και την προαναφερόµενη
πρωτότυπη Υπεύθυνη ∆ήλωση..
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και µέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης
αυτής ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του.
5. Επιλογή Ελεγκτών Μητρώου
Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόµενου βαθµολογούνται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Προσόντα
1

Βαθµοί

Τεκµηριωµένη εµπειρία συµµετοχής στην αξιολόγηση
επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονοµοτεχνικών
µελετών ή στο σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση ή υλοποίηση
επενδυτικών κοινοτικών προγραµµάτων
Αριθµός
σχεδίων/µελετών
προγραµµάτων

επενδυτικών
ή
κοινοτικών

0
1-5
>5

0-2

0
1
2
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2

Τεκµηριωµένη συµµετοχή σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων ή
στην υλοποίηση – διαχείριση - επίβλεψη επενδυτικών και
τεχνικών έργων

0-2

0
1-5
>5
Άλλη σχετική εµπειρία συναφή µε τον έλεγχο επενδυτικών
σχεδίων
0-3
Έτη Εµπειρίας
>3

0
1
2
0-1

Μεταπτυχιακές σπουδές
∆εν υπάρχει µεταπτυχιακός τίτλος
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης άλλης εκτός
οικονοµικής, τεχνολογικής και θετικής
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου MSc, οικονοµικής ή
τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης
∆ύο µεταπτυχιακοί τίτλοι επιπέδου MSc εκ των οποίων ο ένας
τουλάχιστον οικονοµικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης
ή ∆ιδακτορικό στις προαναφερόµενες γνωστικές περιοχές.
Γνώση Αγγλικής
∆εν τεκµηριώνεται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
Τεκµηριώνεται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

0-3
0
1

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων
τεχνικών έργων

3

4

5

ή

0
1

2
3

0-1
0
1

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόµου (ΕΜΠΕ), ο υποψήφιος θα
πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο τέσσερις (4) βαθµούς,
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συµµετοχής, όπως αυτοί
αναφέρονται στο σηµείο 2 της παρούσας, και συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1) βαθµό σε
κάποιο από τα προσόντα που αναφέρονται στα σηµεία 1 ή/και 2 ή/και 3 του ανωτέρω
πίνακα.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση θα κληθούν για ενηµέρωση
από τη Γενική ∆/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ και στη συνέχεια θα υποβληθούν
σε γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της επάρκειάς τους επί του γνωστικού αντικειµένου
του έργου τους ήτοι του Επενδυτικού Νόµου και της διενέργειας ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων. Η γραπτή εξέταση θα περιλαµβάνει τις παρακάτω θεµατικές Ενότητες.
- Γνώση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο του Ν.3908/2011 και του Ν. 3299/2004
- Γνώση σχετικά µε τον οικονοµικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων
- Γνώση για τον τεχνικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων
- Συνθετική και κριτική ικανότητα
Στα Μητρώο Ελεγκτών τελικώς εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν
στην γραπτή εξέταση, εφόσον συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθµολογία η οποία θα
ορίζεται επί του εντύπου της γραπτής εξέτασης.
Επί πλέον, σύµφωνα µε την παρ 3 του άρθρου 11 και την παρ 4 του άρθρου 7 του Π∆
33/2011 οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω, εάν δεν κατέχουν ήδη
θέση δηµοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να
δώσουν αρµοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζοµαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα
εκτελώ τα καθήκοντά µου σύµφωνα µε τον νόµο και θα φέρω σε πέρας το έργο που µου
ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωµοσία ή

5

ΑΔΑ: 4ΑΘΙΦ-0Υ

διαβεβαίωση οι ενδιαφερόµενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο
δεν δηµιουργεί εργασιακή σχέση µε το δηµόσιο.
6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή αποκλειστικά από την 17η
Μαΐου 2011 µέχρι και την 31η Μαΐου 2011, ώρα 15.00. Η αίτηση και τα απαραίτητα
συνοδευτικά σε έντυπη µορφή θα πρέπει να υποβληθούν έως την ανωτέρω αποκλειστική
προθεσµία στο πρωτόκολλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Γενικής ∆/νσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ (Κοραή 4, 6ος όροφος ΤΚ. 10564 Αθήνα).
Εναλλακτικά µπορούν να αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση ταχυδροµικώς, µε τη
µορφή συστηµένης επιστολής ή µε εταιρεία ταχυµεταφορών (courier). Όσες αιτήσεις
υποβληθούν µε αυτό τον τρόπο, θα είναι εµπρόθεσµες µόνο εάν φτάσουν στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επενδυτών και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής τους.
Προσοχή!: Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν θεωρείται τεκµήριο για τον
καθορισµό του εµπρόθεσµου ή µη της αποστολής.

7. Πληροφορίες
-

-

-

Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
µπορούν
να
απευθύνονται (εργάσιµες ηµέρες από 9:00 µέχρι 16:30) στα τηλέφωνα: 210 3258800
- 04
Για τεχνικά προβλήµατα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήµατος
στο τηλέφωνο: 210 77.87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση support@mou.gr.
Στην
ιστοσελίδα του Νέου Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν
Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ-Επ και την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγµατα

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κας Αδαµαντίας Μιχαλοπούλου
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
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