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Τηλ.: 210 3332273                                    

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

 
Εγκύκλιος 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων (µε παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και 
ποσοστού 100% της επιχορήγησης µε εγγυητική επιστολή καθώς και 
για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής µε δεσµευµένο 
λογαριασµό), κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του 
νόµου 4146/2013 «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού 
περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄90). 

 
 

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόµου 4146/2013 «∆ιαµόρφωση 
φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄90) προβλέπεται ότι: 

 
«1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την 31-12-2014 και µε 
δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά το 
τελευταίο εδάφιο του στοιχ. (iii), της περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 
8  του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως 
ακολούθως:   
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«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της 
επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της 
επένδυσης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 
προσαυξηµένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές 
επιστολές, αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί 
µέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. 
∆εν µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της 
συνολικής επιχορήγησης, µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από 
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Στις 
περιπτώσεις αυτές, προκειµένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% 
της προβλεπόµενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, 
µπορεί να καλυφθεί  µε εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και 
άνω, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της 
ίδιας συµµετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσµεύεται η 
κατατεθειµένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής: 
α.  λαµβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης µετά την 
πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή  
β. δύναται να προσκοµίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόµενο ποσό 
της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξηµένης κατά 10% δύναται να 
προσκοµίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόµενο ποσό της 
αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι 
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας 
επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι 
εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής µπορεί να εκδίδονται από τις 
τράπεζες και µε την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθεται 
απευθείας σε δεσµευµένο από την Τράπεζα λογαριασµό.» 
 
2. Σε εφαρµογή της παραπάνω διάταξης και για περιορισµένο κατ’ αρχάς 
χρονικό διάστηµα, ήτοι έως και την 31-12-2014, διάστηµα που µπορεί να 
παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και προκειµένου να ενισχυθεί η 
ρευστότητα των επιχειρήσεων και να υποβοηθηθεί η δυνατότητα υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων, παρέχονται στους επενδυτές οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 
 
α. Οι επενδυτές µπορούν να αιτούνται καταβολή προκαταβολής επιχορήγησης 
ποσοστού έως και 100% της συνολικής επιχορήγησης, µε προσκόµιση 
εγγυητικής επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10%, αντί ποσοστού 50% όπως 
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προβλεπόταν στην περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8  του ν. 
3299/2004 (Α΄261) . 
 
β. ∆εν µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της 
συνολικής επιχορήγησης, µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από 
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), διότι η 
έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΕΑΝ αποτελεί ήδη µορφή ενίσχυσης.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό προκαταβολής άνω του 50% καλύπτεται 
επίσης  µε εγγυητική επιστολή εκτός του ΕΤΕΑΝ. 
 
γ. Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται, εκτός των Τραπεζών 
που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από λοιπούς πιστοποιηµένους και 
εξουσιοδοτηµένους σε έκδοση εγγυητικών επιστολών φορείς, κατά την 
κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 
 
δ. Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές, προκειµένου να λάβουν συµπληρωµατική 
προκαταβολή επιχορήγησης, προσκοµίζουν επίσης συµπληρωµατικές του 
ποσού εγγυητικές επιστολές, κατά τα παραπάνω. 
 
ε. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής µπορεί να εκδίδονται από 
τις τράπεζες και µε την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθεται 
απευθείας σε δεσµευµένο από την Τράπεζα λογαριασµό, αντί να εκταµιεύονται 
στο όνοµα του επενδυτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του.  
 
στ. Οι εγγυητικές επιστολές αποδεσµεύονται µε έγγραφο της αρµόδιας 
Υπηρεσίας, που θα βεβαιώνει την συνδροµή των προϋποθέσεων χορήγησης 
του ποσού της προκαταβολής και πάντως µέχρι την έκδοση βεβαιώσεως του 
αρµόδιου οργάνου, µε την οποία η Τράπεζα θα απαλλάσσεται από κάθε είδους 
υποχρέωση που προκύπτει από την εγγύηση αυτή. 
 
ζ. Σε περίπτωση που το οριστικοποιηµένο ποσό επιχορήγησης είναι 
χαµηλότερο από το ποσό που ορίστηκε µε την απόφαση υπαγωγής, η 
εγγυητική επιστολή εκπίπτει µερικώς και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται 
στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τον τρόπο που θα προσδιορίζεται µε το έγγραφο της 
ανωτέρω περ. στ’. 

 
η. Ως προς τον έλεγχο γνησιότητας των προσκοµιζοµένων εγγυητικών 
επιστολών, εφαρµογή έχουν τα διαλαµβανόµενα στην αριθ.  26022/8-6-2012 
Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας µε θέµα «Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας 
εγγυητικών επιστολών και αποδέσµευσής τους ….». 
 
θ. Ζητήµατα προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο 
νόµο 3908/2011 ρυθµίζονται µε το σχετικό προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. Προκειµένου για την ίση µεταχείριση 
των επενδυτών, θα ακολουθήσει τροποποίηση των προεδρικών διαταγµάτων 
(33/2011 και 35/2011) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
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Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ώστε να παρέχεται και γι’ αυτά 
δυνατότητα προκαταβολής επίσης έως και σε ποσοστό 100% της 
επιχορήγησης και µε ανάλογους όρους.  

 
 

 
 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
 
 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 

1. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 
(Γραφείο κ. Υπουργού) 
 
2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού  
Προγραµµατισµού των Περιφερειών της χώρας. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Invest in Greece Α.Ε. 
Μητροπόλεως 3  ΑΘΗΝΑ  
2. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων  
5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (Όλα τα 
Τµήµατα) 
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
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