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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραµµατισµό διενέργειας των πληρωµών καθώς και
δηµοσίευσης των στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 10 του Ν.
3908/2011 (ΦΕΚ 83/Α) όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 13 του
άρθρου 241 Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α).

Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται για τον
προγραµµατισµό των πληρωµών προς τους επενδυτές, καθώς και τη δηµοσίευση των κατά νόµο
προβλεπόµενων στοιχείων στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις
διατάξεις του νόµου 3908/2011 αλλά και παλαιότερων επενδυτικών νόµων (3299/2004,
2601/1998 και 1892/90).

Α. Θεσµικό Πλαίσιο
Στο άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 3908/2011 ορίζεται ρητώς ότι: «Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι
επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική
προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή και
από κοινοτικά κονδύλια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας». Παράλληλα, στη νέα παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ως άνω νόµου,
η οποία προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 241 Ν. 4072/2012 ορίζεται ότι «Για λόγους
διαφάνειας και δηµοσιότητας, µε ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δηµοσιοποιούνται αµελητί στην
ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 Π∆ 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) στοιχεία για
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τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους Νόµους 3299/2004 και 3908/2011 και σχετίζονται µε
τη ροή υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκεκριµένα δηµοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις
ηµεροµηνίες υπαγωγής, αιτήσεων και πραγµατοποίησης ελέγχων, διενέργειας εκταµιεύσεων και
ολοκλήρωσης των επενδύσεων, καθώς και ηµεροµηνίες διενέργειας ελέγχων στις περιπτώσεις
τήρησης των όρων των µακροχρόνιων υποχρεώσεων».

Προκειµένου για την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασιών
για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια των πληρωµών ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της
σειράς προτεραιότητας στις επενδύσεις, ανάλογα µε την ηµεροµηνία υπαγωγής, υποβολής
αίτησης και διενέργειας του προβλεπόµενου ελέγχου.

Β. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου

1. ∆ιαδικασία Προγραµµατισµού των πληρωµών.
Α. Μετά την έγκριση του Πίνακα 1 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, ή εναλλακτικά σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι προς κατανοµή,
η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ έχει την υποχρέωση εντός διαστήµατος
ενός µηνός να καταρτίσει τον Πίνακα Προγραµµατισµού του Παραρτήµατος 1 µε βάση τον οποίο
κατανέµει
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Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης καθώς και τις Περιφέρειες), στα έργα του νόµου 3908/2011
αλλά και παλαιότερων επενδυτικών νόµων (3299/2004, 2601/1998 και 1892/90), σε
συνεργασία µε τους ανωτέρω φορείς. Οι πιστώσεις κατανέµονται µε βάση προβλέψεις της
υπηρεσίας για τις ανάγκες πληρωµών σε προκαταβολές νέων επενδύσεων, ενδιάµεσες
πληρωµές και πληρωµές οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση επενδυτικών έργων.

Β. Οι προβλέψεις και οι κατανοµές του Πίνακα Προγραµµατισµού δύνανται να αναθεωρούνται
από την Υπηρεσία κάθε δύο µήνες, ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης των έργων των
επιµέρους κατηγοριών. Κατά τους µήνες Οκτώβριο έως ∆εκέµβριο, οι κατανοµές αναθεωρούνται
όσο συχνά απαιτείται.

Γ. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η Υπηρεσία δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr τον
πίνακα µε τις τελικές πληρωµές ανά κατηγορία του προηγούµενου έτους. Τον Νοέµβριο κάθε
έτους, η Υπηρεσία υποβάλλει προς τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης τις
προβλέψεις της για τις ανάγκες χρηµατοδότησης του εποµένου έτους, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη κατά την κατάρτιση του Πίνακα 1 του Π∆Ε.
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∆. Ο Πίνακας Προγραµµατισµού της Γ∆ΙΕ και οι τυχός τροποποιήσεις του αναρτώνται στο
διαδίκτυο και στο ΠΣΚΕ.

Ε. Σε περίπτωση που οι ανάγκες πληρωµών αυξάνονται σε µια κατηγορία (π.χ. ολοκληρώσεις),
αλλά υστερούν σε µια άλλη (π.χ. προκαταβολές), η υπηρεσία µπορεί να εισηγηθεί την
τροποποίηση του πίνακα προγραµµατισµού και τη µεταφορά πόρων µεταξύ κατηγοριών µε βάση
τις νέες ανάγκες.

2. ∆ιενέργεια Πληρωµών και ανάρτηση του Πίνακα

Α. Τα εκάστοτε διατιθέµενα ποσά προς πληρωµή καταβάλλονται µε βάση λίστες έργων ανά
κατηγορία οι οποίες συντάσσονται µε βάση την σειρά προτεραιότητας. Η σειρά προτεραιότητας
για τις προκαταβολές προκύπτει µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. Για τα
αιτήµατα ελέγχου τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και υποβάλλονται µέχρι την έναρξη
λειτουργίας του ΠΣΚΕ για τους ελέγχους, η σειρά προτεραιότητας προκύπτει µε βάση την
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης ελέγχου από το ΚΟΕ. Με την ενεργοποίηση του ΠΣΚΕ για
τους ελέγχους, η σειρά προτεραιότητας για τις πληρωµές µετά από ενδιάµεσο ή τελικό έλεγχο
προκύπτει µε βάση την ηµεροµηνία επιτυχούς υποβολής αιτήµατος ελέγχου µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος.

Β. Οι λίστες µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των έργων αναρτάται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και στο ΠΣΚΕ. Οι δηµοσιευµένες λίστες περιλαµβάνουν τον
κωδικό των έργων, την σειρά προτεραιότητας, το ποσό προς πληρωµή και την ένδειξη για την
κατάσταση του έργου. Για έργα όπου η πληρωµή ολοκληρώθηκε επιτυχώς αναγράφεται η
ένδειξη «πληρώθηκε». Για έργα όπου η πληρωµή δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει
αναγράφεται η ένδειξη «σε αναµονή δικαιολογητικών». Για τα λοιπά έργα στα οποία εκκρεµεί
διοικητική διαδικασία προκειµένου για τη δυνατότητα πληρωµής, αναγράφεται η ένδειξη
«διοικητική διαδικασία σε εξέλιξη». Η λίστα ενηµερώνεται από την υπηρεσία σε εβδοµαδιαία
βάση.

Γ. Η σειρά προτεραιότητας τηρείται απαρέγκλιτα σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις
κατηγορίες έργων. Κατ’ εξαίρεση, έργα παλαιότερων επενδυτικών νόµων (3299/2004,
2601/1998 και 1892/90) τα οποία συνδέονται µε σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων εργασίας
(τουλάχιστον πέντε νέες θέσεις), οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και για τα οποία έχουν παρέλθει
πάνω από 6 µήνες από την ηµεροµηνία της έκθεσης τελικού ελέγχου, δύνανται να πληρώνονται
κατά προτεραιότητα για αιτήµατα ολοκλήρωσης µετά από

αιτιολογηµένη εισήγηση της

υπηρεσίας και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις εξής
περιπτώσεις: (α) όταν η εταιρεία διατρέχει κίνδυνο κατάσχεσης λόγω οφειλών µε δικαστικές
αποφάσεις, (β) όταν η εταιρεία έχει κάνει αίτηση υπαγωγής ή έχει υπαχθεί στις διαδικασίες του
άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Εξαίρεση επίσης αποτελεί και η περίπτωση των ενδιάµεσων
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πληρωµών (50%), όταν συνεπάγονται την επιστροφή εγγυητικής επιστολής και όχι την
εκταµίευση πόρων, προκειµένου να µην επιβαρύνονται οι επενδυτές µε τόκους που απορρέουν
από τις εγγυητικές αυτές.

∆. Οι επενδυτές καλούνται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται προκειµένου να πληρωθούν µε βάση τη σειρά προτεραιότητας. Τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµισθούν στην υπηρεσία στο σύνολο τους εντός 10
εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση αδυναµίας, η υπηρεσία προχωρά και καλεί αµέσως µετά την
παρέλευση του 10ηµέρου τον επόµενο επενδυτή να υποβάλει τα δικαιολογητικά και µε αυτό τον
τρόπο συνεχίζει τις πληρωµές µε βάση τη σειρά κατάταξης µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων
πιστώσεων. Όσοι επενδυτές δεν προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της
ανωτέρω προθεσµίας διατηρούν τη θέση τους στην κατάταξη και πληρώνονται πρώτοι µόλις
διατεθούν στην υπηρεσία νέες πιστώσεις.

3. Υποχρεώσεις λοιπών φορέων υλοποίησης επενδυτικών νόµων

Ανάλογες διαδικασίες οφείλουν να ακολουθήσουν και οι λοιποί φορείς υλοποίησης επενδυτικών
νόµων (δηλ. η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης καθώς και
οι Περιφέρειες) ως προς τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια των πληρωµών για επενδύσεις
στο πλαίσιο του Ν. 3908/2011 και των παλαιότερων επενδυτικών νόµων (3299/2004,
2601/1998 και 1892/90). Επιπρόσθετα, οφείλουν να αποστέλλουν στη Γενική ∆ιεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ σε µηνιαία βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο σηµείο Β του
Κεφαλαίου 2 της παρούσας εγκυκλίου, προκειµένου αυτά να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
www.ependyseis.gr .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
2. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των Περιφερειών της χώρας
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Εσωτερική ∆ιανοµή :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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