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1. Θεσµικό Πλαίσιο.

1.1. Στην παράγραφο 2 (Αποτελέσµατα αξιολόγησης) του άρθρου 4 του Π.∆. 33/2011
«∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.
3908/2011» (Α – 83), ορίζεται ότι:
«α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών
σχεδίων καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της βαθµολογίας τους.
β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν το πέρας της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5
του άρθρου 1 του παρόντος.
γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων µε χρήση του κωδικού τους πληροφορούνται:
γα. την αναλυτική βαθµολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιό του.
γβ. τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα.
γγ. τον αριθµό των επιλέξιµων επενδυτικών σχεδίων µε τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης.
δ. την βαθµολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια».

1.2. Με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου του 33/2011 Π.∆. η αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων διακρίνεται σε δύο στάδια, ήτοι:

1.2.1. «Ι. Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας.
α. Με ευθύνη της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011,
κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9
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του νόµου 3908/2011..............β. Η διαδικασία του προαναφεροµένου ελέγχου ολοκληρώνεται
εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων κατά τα
οριζόµενα στην περίπτωση α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος».

Για τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου νοµιµότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των
Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 παρασχέθηκαν οδηγίες µε την έκδοση
Εγκυκλίου από τον Υφυπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (κοινοποιήθηκε µε
το υπ΄ αριθµ. 27254/20-6-2011 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων).

1.2.2. «II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
«α. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται σε δύο αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται από
το οικείο Μητρώο µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, µέσω του ΠΣΚΕ-Επ., β....γ...
δ. Οι αξιολογητές βαθµολογούν το επενδυτικό σχέδιο σύµφωνα µε τη βαθµολογική κλίµακα που
αντιστοιχεί στα επί µέρους κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόµου 3908/2011, όπως
εξειδικεύονται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

ε. Οι αξιολογητές καταχωρίζουν την βαθµολογία τους σε υπόδειγµα έκθεσης αξιολόγησης του
Πληροφοριακού Συστήµατος. Κατόπιν εκτυπώνουν το συµπληρωµένο υπόδειγµα, το υπογράφουν και
το αποστέλλουν στην αρµόδια υπηρεσία., στ…

ζ. Οι αξιολογητές δεν µπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, αν συµµετέχουν οι ίδιοι ή µέσω
νοµικού προσώπου στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής τους ή
έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή τους. Επίσης, οι αξιολογητές
δεν µπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια και όταν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην
διοίκηση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων συµµετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους
µέχρι δευτέρου βαθµού.

η. Οι αξιολογητές οφείλουν να ενηµερώνουν εγκαίρως την αρµόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο
πρόσωπό τους κώλυµα αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Επίσης οφείλουν µετά το πέρας της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό τους κώλυµα αξιολόγησης.

θ. Ο µέσος όρος της βηαθµολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθµολογία του επενδυτικού
σχεδίου. Σε περίπτωσ απόκλισης της βαθµολογίας µεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω των 10
ποσοστιαίων µονάδων της συνολικής κλίµακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή
που επιλέγεται µε τον ίδιο τρόπο. Ο µέσος όρος των δύο εγγυτέρων µεταξύ τους βαθµολογιών
αποτελεί την οριστική βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως
και καθόσον αφορά τον προσδιορισµό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ι. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την
καταληκτική προθεσµία ελέγχου της νοµιµότητας».
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Για τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος του Γενικού
Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης «Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των

Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 &
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ» (στο εξής Οδηγός Αξιολόγησης).

1.3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 33/2011 «Από την εποµένη που θα
αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά µε το πέρας της αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4
παρ. 2 του παρόντος, αρχίζει αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών για την τυχόν υποβολή
ενστάσεων».

2. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρµογής.

2.1. Παραλαβή αξιολογήσεων σε έντυπη µορφή – Τυπική Πληρότητα.

Οι Αξιολογητές κατά τα οριζόµενα στον Οδηγό Αξιολόγησης (παρ. 2.3), µετά την ολοκλήρωση
του έργου τους, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αξιολογήσεις και στη συνέχεια εκτυπώνουν από το
Πληροφοριακό Σύστηµα α. τις «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» και β. την Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη
ύπαρξης κωλύµατος αξιολόγησης στο πρόσωπό τους (Π.∆. 33/2011, άρθρο 4 παρ. 1 περ. II ε και
η), τις υπογράφουν και τις αποστέλλουν άµεσα στην αρµόδια Υπηρεσία «επί αποδείξει» (µέσω
ταχυδροµείου µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας courier).

Η Υπηρεσία µε την παραλαβή των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (µέσω πρωτοκόλλου) προβαίνει
και στην ηλεκτρονική παραλαβή τους µε τη διαδικασία του ΠΣΚΕ- Επ.

Εν συνεχεία ελέγχει :
- την πληρότητα των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (αν περιλαµβάνονται ή µη οι προβλεπόµενες
αναφορές),
- την ύπαρξη και ορθή συµπλήρωση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης («ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό
τους κώλυµα αξιολόγησης κ.λπ.),

- αν οι συγκεκριµένες αναφορές (Έκθεση Αξιολόγησης και Υπεύθυνη ∆ήλωση) εκτυπώθηκαν από
το ΠΣΚΕ-Επ µετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αξιολόγησης, όπως διαπιστώνεται από την
αναγραφόµενη στα Υποσέλιδα Κατάσταση «Υποβληθείσα».

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν έχει παραλάβει τις ανωτέρω αναφορές (Έκθεση Αξιολόγησης
και Υπεύθυνη ∆ήλωση) ή διαπιστώνει τυπικές ελλείψεις, ο Προϊστάµενός της επικοινωνεί µε τον
αξιολογητή για τη σχετική συµπλήρωση.
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2.2. Συγκερασµός των αποτελεσµάτων αξιολόγησης.

2.2.1. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν µεταξύ των αξιολογήσεων αποκλίσεις στην
κατηγοριοποίηση / επιλεξιµότητα των δαπανών ή ασυµβατότητες σε στοιχεία του φορέα και του
επενδυτικού σχεδίου που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 ή σχόλια των αξιολογητών επί του
ελέγχου νοµιµότητας ή παρατηρήσεις των αξιολογητών που χρήζουν κρίσης από την υπηρεσία, η
τελική βαθµολογία και το τελικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει βάσει των
Αξιολογήσεων µέσω του ΠΣΚΕ-Επ. µε την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία συγκερασµού των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.

Στις περιπτώσεις που συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο συγκερασµού
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, διατυπώνεται από την Υπηρεσία η σχετική τελική κρίση.

2.2.2. Ο συγκερασµός των αποτελεσµάτων αξιολόγησης προκειµένου το επενδυτικό σχέδιο να
συµπεριληφθεί στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ αφορά συγκεκριµένα στα εξής σηµεία :

I.

Την κρίση επί της πλήρωσης των όρων νοµιµότητας, µόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές
παρατηρήσεις

ή

σχόλια

από

τους

αξιολογητές

του

σταδίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

–

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Η Υπηρεσία θα πρέπει επιπλέον να εξετάσει και να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για τα
σηµεία ελέγχου που κατά τον αρχικό ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ είχαν παραµείνει υπό
διερεύνηση και για τα οποία δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τους αξιολογητές του
ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Επισηµαίνεται ότι δεν εξετάζονται τα σηµεία έλεγχου τα οποία έχουν κριθεί θετικά από την
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 5 παρ 1 του Π.∆. 33/2011.

II. Τον αυτόµατο υπολογισµό του επιλέξιµου κόστους κατά Ενότητα και Κατηγορία ∆απανών ως
µέσου όρου των δύο Αξιολογήσεων, βάσει του οποίου διαµορφώνεται το ενισχυόµενο κόστος
και το τελικό χρηµατοδοτικό σχήµα.
Σηµειώνεται ότι, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω αλλαγής στην κατηγοριοποίηση
δαπανών κατά το στάδιο της Αξιολόγησης µειώνεται το ενισχυόµενο κόστος και η
υπολογιζόµενη

βάσει

αυτού

επιχορήγηση,

µε

συνέπεια

να

επέρχεται

αύξηση

του

απαιτούµενου ποσού Ιδίων Κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, η κρίση στο σηµείο
ελέγχου που αφορά τη ∆υνατότητα ∆ιάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων θα πρέπει να επικαιροποιείται
µε βάση το διαµορφούµενο τελικό χρηµατοδοτικό σχήµα. Σε περίπτωση που για το σκοπό
αυτό απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, ζητούνται από τον επενδυτή µέσω της εφαρµογής των
Μηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ και υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, εντός πέντε
(5) ηµερών.

ΙΙΙ. Τον υπολογισµό της Τελικής Βαθµολογίας κατά Κριτήριο και ∆είκτη που ισούται µε το µέσο
όρο των τελικών βαθµολογιών των δύο Αξιολογήσεων.
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Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει αξιολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή λόγω
απόκλισης των δύο πρώτων στην τελική βαθµολογία ή και το επιλέξιµο κόστος, λαµβάνονται
υπόψη οι δύο αξιολογήσεις µε τη µικρότερη διαφορά στα µεγέθη αυτά αντίστοιχα1.

Η επιλογή των αξιολογήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τα ανωτέρω και ο
υπολογισµός της µέσης βαθµολογίας καθώς και του µέσου επιλέξιµου κόστους γίνεται µέσω της
σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ- Επ.

2.2.3. Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2.2.1 προκύπτουν στοιχεία
για τα οποία απαιτείται η διαµόρφωση τελικής κρίσης από την Υπηρεσία, αυτή αποτυπώνεται στα
σχετικά διακριτά πεδία του ΠΣΚΕ –

Επ

λαο αιτιολογείται

στο Ενηµερωτικό Σηµείωµα

Συγκερασµού των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα τα στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου τα οποία διαµορφώνονται κατά τα
ανωτέρω µετά από κρίση της υπηρεσίας αποτυπώνονται στα σχετικά πεδία ηλεκτρονικών
αντιγράφων των Αξιολογήσεων που δηµιουργούνται στο ΠΣΚΕ-Επ, από το οποίο επίσης
δηµιουργούνται σχετικές καταστάσεις/εκτυπώσεις µεταβολών (Βήµα II ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –
Ενότητα 8 Μεταβολές και ΒΗΜΑ III ΚΟΣΤΟΣ - Ενότητα 7 Μεταβολές ∆απανών).

2.3. Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.

2.3.1. Εφόσον κατά το Συγκερασµό των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης η κρίση επί της πλήρωσης
των όρων νοµιµότητας είναι θετική, το επενδυτικό σχέδιο θα συµπεριληφθεί στον Προσωρινό
Πίνακα Κατάταξης.

Σε περίπτωση που κατά το Συγκερασµό των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης η κρίση επί της
πλήρωσης των όρων νοµιµότητας είναι αρνητική, ακολουθείται κατ΄ αναλογία η διαδικασία που
προβλέπεται στην περίπτωση I της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 1 του
άρθρου

5

του

Π.∆.

33/2011,

και

εκδίδεται

αιτιολογηµένη

απορριπτική

απόφαση

του

προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή στο φορέα του
επενδυτικού σχεδίου, µε δυνατότητα υποβολής ένστασης κατ΄ αυτής.
1

Η διαφορά υπολογίζεται σε απόλυτες τιµές. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε και από τρίτο

αξιολογητή λόγω απόκλισης των δύο πρώτων σε ένα από τα µεγέθη ¨βαθµολογία¨ ή ¨επιλέξιµο κόστος¨ λαµβάνονται
υπόψη κατά τα ανωτέρω οι δύο Αξιολογήσεις µε τη µικρότερη διαφορά στο εν λόγω µέγεθος.
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε από τρίτο αξιολογητή λόγω απόκλισης των δύο πρώτων τόσο στη
βαθµολογία όσο και στο επιλέξιµο κόστος, λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω οι δύο αξιολογήσεις µε τη µικρότερη
διαφορά στη βαθµολογία.
Τέλος σε

περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω µικρότερη διαφορά εµφανίζεται σε δύο ζεύγη αξιολογήσεων επιλέγεται

εκείνο που οδηγεί στο µικρότερο επιλέξιµο κόστος.
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2.3.2 Η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης γίνεται µε την υποστήριξη του ΠΣΚΕ – Επ.
Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή αυτού, κάθε Υπηρεσία οφείλει να προβεί στη
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας www.mindev.gov.gr και στην ιστοσελίδα του επενδυτικού Νόµου www.ependyseis.gr.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης οι φορείς των επενδυτικών
σχεδίων που περιλαµβάνονται σε αυτόν αποκτούν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν µέσω του
ΠΣΚΕ-Επ για τα στοιχεία που προβλέπονται στο Π.∆. 33/2011 (άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ) µε
δικαίωµα υποβολής ένστασης επί της βαθµολογίας αυτών.

Αντίστοιχα ενηµερώνονται και οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια µετά το Συγκερασµό
των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης απορρίφθηκαν σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω
υποπερίπτωσης

2.3.1.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση κατά της

απόρριψης, η οποία εξετάζεται ή έχει κριθεί θετικά, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης
και επί της βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του
Π.∆. 33/2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Θάνου Μωραϊτη
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Πετράκου
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµητρίου Βλάχου
4. ∆ιεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
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Παράρτηµα 1. Πεδία Επικαιροποίησης των Αξιολογήσεων

Τα πεδία που είναι επεξεργάσιµα και µπορούν να επικαιροποιηθούν στις Αξιολογήσεις, προκειµένου
να γίνει ο Συγκερασµός των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης αυτών, αφορούν στα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
-

Στοιχεία Επιχείρησης: Νοµική µορφή, µέγεθος, κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, µε
παραγωγική λειτουργία, έτος ίδρυσης (Σε περίπτωση που αυξάνεται ο αριθµός των
∆ιαχειριστικών χρήσεων µε παραγωγική λειτουργία συµπληρώνονται στη Βαθµολογία τα
αποτελέσµατα για τις πρόσθετες χρήσεις)

-

∆ραστηριότητες επενδυτικού σχεδίου µε Ειδικές Ρυθµίσεις (τοµέας πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ή τοµέας µεταφορών)

-

Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης

-

Στοιχεία Απασχόλησης: Συνολική Απασχόληση, Απασχόληση Πτυχιούχων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
-

Ενότητες Επενδυτικού Σχεδίου

-

Ανάλυση Επιλέξιµων ∆απανών (∆ίνεται η δυνατότητα αλλαγής της κατάταξης των δαπανών
σε

Ενότητες

και

Κατηγορίες,

της

προσθήκης

ή

διαγραφής

δαπάνης

για

λόγους

επιλεξιµότητας και της αλλαγής όσον αφορά την ένταξη αυτών σε βαθµολογούµενες οµάδες
ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής στο προτεινόµενο από τον Αξιολογητή Επιλέξιµο
Κόστος)
-

Ενισχυόµενο Κόστος (εφόσον υπάρξουν αλλαγές στις επιλέξιµες δαπάνες κατά τα ανωτέρω,
πρέπει να συµπληρωθούν προσαρµοσµένα αντίστοιχα τα πεδία του ενισχυόµενου κόστους
που δεν υπολογίζονται αυτόµατα από το Πληροφοριακό Σύστηµα).

-

Ποσά Ενίσχυσης (τα ποσά ενίσχυσης υπολογίζονται αυτόµατα από το σύστηµα εκτός των
περιπτώσεων που τίθεται θέµα σώρευσης οπότε υπολογίζονται και συµληρώνονται από το
χρήστη)

-

Χρηµατοδοτικό Σχήµα
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