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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα : ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004
που εκκρεµούν.
Σχετ. Παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 241, του νόµου 4072/2012 «Βελτίωση
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική µορφή – Σήµατα –Μεσίτες ακινήτων –
Ρυθµίσεις θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Με

ευθύνη

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Ιδιωτικών

Επενδύσεων,

της

Γενικής

Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενηµερωθούν µέσω
ανακοίνωσης

στον

δικτυακό

τόπο

της

Γ.Γ.Ε.Α.

www.ependyseis.gr,

και

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής
στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 και τα αιτήµατα αυτά εκκρεµούν.

Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241
του ν.4072/2012, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου έως τις 11/7/2012.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό.
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Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται
µε το πρακτικό σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ. Για λοιπά επενδυτικά σχέδια η βεβαίωση
γίνεται µε αντίστοιχα παραστατικά και εφ όσον αυτά δεν εκδίδονται, µε υπεύθυνη
δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού και λοιπά που υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, θα πρέπει
επιπλέον να επισυνάπτονται αντίγραφα αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις
αρµόδιες αρχές για έκδοση δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις για ένταξη στον ν.3299/2004 αλλά δεν προσκοµίστηκαν µε
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, διότι εκδόθηκαν µεταγενέστερα.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες, θα εξετάζουν τις αιτήσεις µε τη σειρά που υποβάλλονται
και θα τις εισάγουν στις Γνωµοδοτικές Επιτροπές. Μετά την γνωµάτευση των Γ.Ε
του άρθρου 7 του ιδίου νόµου, θα εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής ή οι
απορριπτικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα
επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

-2-

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΑΕΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη

3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
των Περιφερειών της χώρας.

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12)

2. Invest in Greece
Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού κας Άννας ∆ιαµαντοπούλου
Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μωραϊτη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κ. Σοφίας Λεβέντη
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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