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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του
Επενδυτικού Νόµου 3908/2011.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και αποδοτικότερη λειτουργία των
Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.), των οποίων η σύσταση προβλέφθηκε στο άρθρο
11 παρ. 5 περ. η του νέου επενδυτικού νόµου 3908/2011 και οι αρµοδιότητες καθώς και η
λειτουργία των καθορίστηκαν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα στην έκδοση του οποίου παρέπεµψε η
παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου (άρθρο 11 του νόµου 3908/2011).

1. Θεσµικό Πλαίσιο
α. Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄ αριθµ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011)

σχετικά µε την

«∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.
3908/2011» και ειδικότερα στο άρθρο 1 αυτού, θεσµοθετήθηκε η σύσταση και λειτουργία των
Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών:

«1. Στις υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του
νόµου 3908/2011, συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής:
α. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και
Επιχειρήσεων

της

Επιχειρησιακής

Μονάδας

Ανάπτυξης

του

Υπουργείου

Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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γ.

Αυτοτελές

Γραφείο

Εξυπηρέτησης

Επενδυτών

στις

∆ιευθύνσεις

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού των Περιφερειών. Ειδικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και
λειτουργεί και στο νοµό ∆ωδεκανήσου Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που
υπάγεται στη Γεν. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης.

2. Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται µε ευθύνη του αρµόδιου για
κάθε περίπτωση φορέα από υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες υπάγονται τα εν λόγω
Γραφεία. Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση
χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίµηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρµόδια :
α. να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόµου 3908/2011,
β. να ενεργούν προέλεγχο πληρότητας του φακέλου και να χορηγούν προθεσµία για την τυχόν
συµπλήρωση αυτού, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος,
γ. να χορηγούν αποδεικτικά παραλαβής µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου.
δ. να ενηµερώνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του
φακέλου,
ε. να παραλαµβάνουν αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταµίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων)
που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόµων 3299/2004 (Α-261),
2601/1998 (Α-81), 1892/1990 (Α-101).
στ. να παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρµογής του επενδυτικού
νόµου, σύµφωνα µε τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρµοδίων υπηρεσιών.

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων φορέων εφαρµογής των επενδυτικών νόµων
και των επενδυτικών

φορέων πραγµατοποιείται µέσω των

Γραφείων Εξυπηρέτησης

Επενδυτών».

β. Στο άρθρο 3, παρ. 2 περ. γ του ίδιου προεδρικού διατάγµατος ορίζεται ότι η έντυπη υποβολή
του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου θα πραγµατοποιείται στο αρµόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Επενδυτών :
«Ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης, ή το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο
καταθέτει στο αρµόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών τον επενδυτικό φάκελο µε τις
εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστηµα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και
των πρωτοτύπων εγγράφων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του
νόµου 3908/2011. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που
υποβάλλεται σε έντυπη µορφή έχει πανοµοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.»
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γ. Στο άρθρο 3 παρ 3, επίσης του εν λόγω Προεδρικού ∆ιατάγµατος, γίνεται αναφορά στην
αρµοδιότητα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών σχετικά µε τον «Προέλεγχο πληρότητας
αιτήσεων»:

«α. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της
πληρότητας της υποβαλλόµενης αίτησης, σύµφωνα µε κατάλογο δικαιολογητικών και στοιχείων
που συντάσσεται µε βάση την απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 του νόµου
3908/2011. Αν κατά τον προέλεγχο:

αα. ∆ιαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής µε σχετική απόδειξη (αριθµός
πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη της νοµιµότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.

αβ. ∆ιαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική
κατάσταση αυτών µε την επισηµείωση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική
µορφή και της προσκόµισης τους το αργότερο εντός δέκα ηµερών (Άρθρο 9 παρ. 4
ν.3908/2011). Η προθεσµία αυτή είναι αποκλειστική και δύναται να ορίζεται και πέραν της
τελευταίας ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

β. Η µη υποβολή ή η µη προσκόµιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων εντός της
τασσόµενης προθεσµίας επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεως µε αιτιολογηµένη απόφαση του
προϊσταµένου της κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.
3908/2011, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο».

2. Εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου – Οδηγίες εφαρµογής

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.) αποτελούν νέο θεσµό που εισάγεται από τον
επενδυτικό νόµο 3908/2011 και αποσκοπεί στην ορθολογικότερη οργάνωση των υπηρεσιών
εφαρµογής του, στην αποδοτικότερη λειτουργία τους, στη διαφάνεια και στην

καλύτερη

εξυπηρέτηση των επενδυτών, παράµετροι σηµαντικοί για την συνολική αποτελεσµατικότητα του
θεσπισθέντος καθεστώτος κινήτρων.

Τα Γ.Ε.Ε. αποτελούν το σηµείο υποδοχής όλων των αιτηµάτων που αφορούν τον Επενδυτικό
Νόµο καθώς και το µοναδικό σηµείο πληροφόρησης και επικοινωνίας του κοινού µε τις
Υπηρεσίες εφαρµογής του.

Επίσης στα Γ.Ε.Ε. διενεργείται η πρώτη φάση εξέτασης των υποβαλλόµενων αιτηµάτων
υπαγωγής που αφορά στον Προέλεγχο της πληρότητάς τους, προκειµένου να προωθηθούν
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στην επόµενη φάση εξέτασης, ήτοι την Αξιολόγησή τους σε δύο διαδοχικά διακριτά στάδια α)
τον έλεγχο Νοµιµότητας από την αρµόδια Υπηρεσία και β) την Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση
από δύο Αξιολογητές του ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών) του άρθρου 7
του Π∆ 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011).

Οι αναφερόµενες στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου διατάξεις του Π∆. 33/2011 (ΦΕΚ
83/Α’/14-4-2011) σχετικά µε τη Σύσταση και λειτουργία των Γ.Ε.Ε. εξειδικεύονται και
εφαρµόζονται ως ακολούθως:

2.1 Σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.)

α. Χώρος στέγασης και υποδοµή.

Τα Γ.Ε.Ε πρέπει να διαθέτουν δικούς τους, χωροταξικά διακριτούς χώρους, διαχωρισµένους
από τους υπόλοιπους χώρους της Υπηρεσίας και κατά προτίµηση χωρίς άµεση επικοινωνία
µε αυτούς.

Τα

Γ.Γ.Ε. πρέπει επίσης να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την οµαλή λειτουργία

τους και την καλή εξυπηρέτηση των επενδυτών. Συγκεκριµένα στο χώρο των Γ.Ε.Ε., θα πρέπει
να υπάρχει επαρκής αριθµός τηλεφωνικών γραµµών, σύνδεση µε το διαδίκτυο (Ιnternet)
µε επαρκή ταχύτητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισµός που να
υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις ηλεκτρονικές λειτουργίες οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω.

Επιπλέον, στα Γ.Ε.Ε. θα πρέπει να διαµορφωθεί ασφαλής χώρος για την αρχειοθέτηση των
φακέλων υπαγωγής καθώς και των υποβαλλόµενων αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων
για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3908/2011 και των νόµων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

Στο χώρο των

Γ.Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί επίσηµο πρωτόκολλο, το οποίο εφόσον είναι

τεχνικά εφικτό µπορεί να είναι κοινό µε το γενικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Τα υποβαλλόµενα
στα Γ.Ε.Ε. αιτήµατα και λοιπά έγγραφα θα παραδίδονται από και προς την Υπηρεσία
ενυπόγραφα.

Τέλος,

κάθε

Γ.Γ.Ε.

πρέπει

να

δηµιουργήσει

υπηρεσιακή

ηλεκτρονική

διεύθυνση

επικοινωνίας (email), την οποία και να δηµοσιοποιεί µαζί µε τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.
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β. Στελέχωση
Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται µε ευθύνη του αρµόδιου για
κάθε περίπτωση φορέα

και πρέπει να είναι επαρκής για την καλή λειτουργία τους (κατ’

ελάχιστον δύο (2) στελέχη). Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η
πολύ καλή γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίµηση η κατοχή πτυχίου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα στελέχη των Γ.Ε.Ε θα πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτά και, ιδιαίτερα, δεν
µπορούν

να

συµµετέχουν

στην

αξιολόγηση

επενδυτικών

σχεδίων

του

Νόµου

3908/2011.

2.2 Υποβολή - Παραλαβή και Προέλεγχος Πληρότητας αιτηµάτων υπαγωγής

Τα αιτήµατα υπαγωγής υποβάλλονται σε

ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Τα αιτήµατα σε

έντυπη µορφή υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο στο Γ.Ε.Ε. της αρµόδιας Υπηρεσίας. Η
έντυπη µορφή περιλαµβάνει τον επενδυτικό φάκελο µε τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό
Σύστηµα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ υπ’ αριθµ. 17303/2011. Ο έντυπος φάκελος υπαγωγής
πρέπει να προσκοµίζεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εξουσιοδοτηµένο προς
τούτο

πρόσωπο,

το

οποίο

και

παραλαµβάνει

ενυπόγραφα

τη

«Βεβαίωση

Υποβολής

-

Παραλαβής».

Φάκελοι για τους οποίους δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν συνιστούν αίτηµα και
τίθενται στο Αρχείο µε απόφαση του αρµοδίου Οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο µε συστηµένη επιστολή.

Ειδικότερα οι

ενέργειες κατά την παραλαβή των αιτηµάτων υπαγωγής και τον Προέλεγχο

Πληρότητας αυτών είναι οι εξής:

α) Έλεγχος νόµιµης υποβολής φακέλου – Πρωτοκόλληση αυτού.

i.

Ελέγχεται ότι το πρόσωπο που προσκοµίζει το φάκελο έχει την απαιτούµενη από το
Νόµο εξουσιοδότηση

ii. Ελέγχεται ότι το αίτηµα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ- Επ. (Στα υποσέλιδα
των εκτυπώσεων που παράγονται από το Σύστηµα θα πρέπει να εµφανίζεται Κατάσταση
«Υποβληθείσα»).
iii. Ελέγχεται ότι το αίτηµα υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία. (∆εδοµένου ότι µέσω
του ΠΣΚΕ –Επ. διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος και αποκλείεται η ηλεκτρονική
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υποβολή αιτήµατος που απευθύνεται σε αναρµόδιο φορέα, ο εν λόγω έλεγχος συνίσταται
απλώς στη διαπίστωση της ταύτισης της Υπηρεσίας στην οποία προσκοµίζεται ο φάκελος
µε αυτήν η οποία αναφέρεται στην ηλεκτρονικά παραχθείσα Αίτηση Υπαγωγής).
iv. Χορηγείται στο αίτηµα Αριθµός Πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις νόµιµης υποβολής (i, ii ή iii), ισχύουν τα
κάτωθι:
α. Στην περίπτωση που δεν πληρείται η υπ’ αριθµ. (i) προϋπόθεση, το αίτηµα δεν
πρωτοκολλείται και ζητείται από το πρόσωπο που προσκοµίζει το φάκελο να εξοπλιστεί
µε την κατά νόµο απαιτούµενη εξουσιοδότηση.
β. Στην περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η υπ’ αριθµ. (ii) προϋπόθεση, το αίτηµα δεν
παραλαµβάνεται και γίνεται ιδιαίτερη µνεία στο πρόσωπο που προσκοµίζει το φάκελο
«ότι, βάσει του άρθρου 3 του Π∆ 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011) η ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης και ότι η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη
εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη µορφή έχει
πανοµοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική».
γ. Στην περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η υπ’ αριθµ. (iii) προϋπόθεση, το αίτηµα δεν
πρωτοκολλείται

και ζητείται από το φορέα της επένδυσης να υποβληθεί ο έντυπος

φάκελος στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της αρµόδιας Υπηρεσίας

β) Προέλεγχος Πληρότητας

i.

Χορηγείται ο µοναδιαίος αριθµός φακέλου, µε τον οποίο θα αναφέρεται το επενδυτικό
σχέδιο σε όλα τα επόµενα στάδια υπαγωγής και υλοποίησης.

ii. Γίνεται ο Προέλεγχος Πληρότητας του φακέλου σύµφωνα µε τον
Κατάλογο ∆ικαιολογητικών και Στοιχείων

επισυναπτόµενο

(Παράρτηµα – Κατάλογος Προελέγχου

Πληρότητας), ο οποίος έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε την Υ.Α. 17303/2011

και είναι

διαθέσιµος στο Πληροφοριακό Σύστηµα (οθόνη παραλαβής), και σηµειώνονται επ’ αυτού
τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Επισηµαίνεται ότι ο Προέλεγχος Πληρότητας των αιτηµάτων υπαγωγής αφορά την τυπική
πληρότητα

αυτών

και

δεν

πιστοποιεί

την

ουσιαστική

νόµιµη

πληρότητα

των

υποβαλλόµενων στοιχείων και την τεκµηρίωση των στοιχείων αξιολόγησης

γ) Ηλεκτρονική Παραλαβή Αιτήµατος – Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής–Παραλαβής

i.

Γίνεται η ηλεκτρονική παραλαβή του αιτήµατος στο ΠΣΚΕ-Επ.
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Κατά την ηλεκτρονική παραλαβή δηλώνεται αν ο φάκελος χαρακτηρίζεται πλήρης ή
όχι και επισυνάπτεται το συµπληρωµένο ηλεκτρονικό αρχείο του Καταλόγου Προελέγχου
Πληρότητας.
Εάν κατά τον προέλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, δίδεται
προθεσµία έως και 10 ηµερολογιακών ηµερών για την προσκόµιση των ελλειπόντων
δικαιολογητικών και στοιχείων, η οποία καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα

και

αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής.

ii. Η Βεβαίωση Υποβολής Παραλαβής (παραγόµενη από το ΠΣΚΕ- Επ.) και

ο

Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας υπογράφονται από το υπηρεσιακό στέλεχος και
τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται
στον εκπρόσωπο της εταιρείας και το άλλο αρχειοθετείται στο φάκελο.

2.3 Υποβολή – Παραλαβή ελλειπόντων στοιχείων και δικαιολογητικών των αιτήσεων
υπαγωγής.
Τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά τον Προέλεγχο
Πληρότητας του αιτήµατος,

υποβάλλονται επίσης αποκλειστικά και µόνο στο Γ.Ε.Ε. της

αρµόδιας Υπηρεσίας από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή το εξουσιοδοτηµένο προς
τούτο πρόσωπο, το οποίο παραλαµβάνει ενυπόγραφα τη σχετική Βεβαίωση Υποβολής Παραλαβής.
Εάν

δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, θεωρούνται ως µη υποβληθέντα νοµίµως και

τίθενται στο Αρχείο µε απόφαση του αρµοδίου Οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο.

Οι ενέργειες των Γ.Ε.Ε. κατά την παραλαβή των

ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων

είναι αντίστοιχες µε αυτές που αναφέρονται στην παρ. 2.2. της παρούσας για τα αιτήµατα
υπαγωγής.

Ειδικότερα, µετά τον έλεγχο της Νόµιµης Υποβολής και την πρωτοκόλληση των
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβάλλονται εντός της
τεθείσας προθεσµίας.

Σε περίπτωση εµπρόθεσµης υποβολής, επκαιροποείται ο Προέλεγχος Πληρότητας του
αιτήµατος υπαγωγής,

λαµβανοµένων υπόψη

των συµπληρωµατικών

δικαιολογητικών και

στοιχείων (επικαιροποιείται ο Κατάλογος του προηγούµενου Προελέγχου Πληρότητας), και στη
συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική παραλαβή τους στο ΠΣΚΕ-Επ, όπου δηλώνεται αν ο φάκελος
χαρακτηρίζεται

πλέον

πλήρης ή

όχι. Στη

συνέχεια

παράγονται

σε

δύο αντίτυπα

υπογράφονται

η Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής Συµπληρωµατικών

και

Στοιχείων και ο
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επικαιροποιηµένος Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας και χορηγείται το ένα εξ αυτών στον
εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής
τεθείσας

προθεσµίας),

γίνεται

η

(ηµεροµηνία πρωτοκόλλου µεταγενέστερη της

ηλεκτρονική

∆ικαιολογητικών και Στοιχείων, χωρίς

παραλαβή

να εξετασθεί

των

εκ νέου η

Συµπληρωµατικών

πληρότητα του φακέλου

υπαγωγής (εξ άλλου το ΠΣΚΕ-Επ. δεν δίνει τη δυνατότητα επαναχαρακτηρισµού του φακέλου
Ως προς την πληρότητα). Στη συνέχεια παράγεται κατά τα ανωτέρω
Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής Συµπληρωµατικών

και

υπογράφεται

η

δικαιολογητικών και στοιχείων,

αναγράφεται ρητά ότι αυτά είναι εκπρόθεσµα και δεν λαµβάνονται υπόψη.

2.4 ∆ιαχείριση Αιτηµάτων Υπαγωγής µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής

Τα αιτήµατα υπαγωγής, τα οποία από τον Προέλεγχο Πληρότητας χαρακτηρίσθηκαν κατά τα
ανωτέρω ως πλήρη, καθίστανται αυτοµάτως διαθέσιµα στην Υπηρεσία µέσω του ΠΣΚΕ-Επ για
την έναρξη του Πρώτου σταδίου Αξιολόγησης

που αφορά στον Έλεγχο Νοµιµότητας και δεν

απαιτείται άλλη ενέργεια από το Γ.Ε.Ε.

Τα αιτήµατα το οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως µη πλήρη και εφόσον έχει παρέλθει η τεθείσα
προθεσµία προσκόµισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων, είναι διαθέσιµα µέσω
του ΠΣΚΕ-Επ, για την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, το αρµόδιο στέλεχος του Γ.Γ.Ε., θα πρέπει να προχωρήσει στην
ηλεκτρονική και έντυπη κατάρτιση της εν λόγω απόφασης και

να προωθήσει αυτή για

υπογραφή στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.

2.5

Παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταµίευσης,
τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και
των νόµων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

Στα Γ.Ε.Ε. θα κατατίθενται επίσης οι αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταµίευσης, τήρησης των
υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόµων 3299/2004,
2601/1998, 1892/1990.
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2.6 Ενηµέρωση και πληροφόρηση

2.6.1. Εκτός των προαναφερόµενων καθηκόντων υποδοχής και παραλαβής αιτηµάτων, τα
Γ.Ε.Ε. αποτελούν το αποκλειστικό σηµείο πληροφόρησης στα θέµατα του επενδυτικού Νόµου
και επικοινωνίας των επενδυτών µε τις Υπηρεσίες εφαρµογής αυτού.
Το επενδυτικό κοινό προκειµένου να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτηµάτων καθώς και
να ενηµερωθεί για θέµατα σχετικά µε τον Επενδυτικό Νόµο, επικοινωνεί αποκλειστικά και µόνο
µε το

Γ.Ε.Ε. Τα στελέχη των λοιπών Τµηµάτων της Υπηρεσίας που θα δέχονται τυχόν

ερωτήµατα σχετικά µε τον Επενδυτικό Νόµο, οφείλουν να παραπέµπουν στο αρµόδιο Γ.Ε.Ε.
Επίσης

τα Γ.Ε.Ε. αποτελούν το σηµείο επαφής των εξωτερικών Αξιολογητών του Μητρώου

(ΕΜΠΑ) µε την Υπηρεσία.

Τέλος, οποιαδήποτε επικοινωνία της Υπηρεσίας και των Αξιολογητών µε τους επενδυτές, εφόσον
είναι απολύτως αναγκαία (κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής), γίνεται
αποκλειστικά και µόνο µέσω των Γ.Ε.Ε.

Η επικοινωνία για όλους τους παραπάνω σκοπούς µπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως,
τηλεφωνικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική ∆/νση του Γραφείου ή και
µέσω γραπτών ερωτηµάτων.

Τα στελέχη των Γ.Ε.Ε οφείλουν να γνωρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο του Νόµου και τον τρόπο
αναζήτησης πληροφοριών κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, ώστε να είναι σε θέση να απαντούν
άµεσα σε συνήθη ερωτήµατα. Για ειδικά ερωτήµατα µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια
Υπηρεσία στην οποία ανήκουν ή/ και στη Γ∆ Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

2.6.2.Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, πέραν της ως άνω υποχρέωσης πληροφόρησης στο
πλαίσιο του Επενδυτικού Νόµου, καθίστανται σηµεία πληροφόρησης (“infodesk”) για το σύνολο
των επενδυτικών προγραµµάτων που υλοποιούνται στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Γ.Ε.Ε. θα
παράσχουν γενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόµενους σχετικά µε τα εν εξελίξει επενδυτικά
προγράµµατα ή θα παραπέµπουν τον πολίτη στο αρµόδιο γραφείο ενηµέρωσης (ανάλογα µε το
αναπτυξιακό πρόγραµµα), παρέχοντάς του πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µε το αρµόδιο γραφείο,
βάσει σχετικής λίστας. Με την ίδια διαδικασία θα αξιολογούνται τυχόν αναφορές για
δυσλειτουργίες κατά την υλοποίηση επενδυτικών προγραµµάτων, παράπονα κλπ.

3. Επισηµαίνεται ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επενδυτικού νόµου και την
επίτευξη των µέγιστων αποτελεσµάτων από αυτόν, θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική η
επιτυχής εφαρµογή του νέου θεσµού των Γ.Ε.Ε.
Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες θα πρέπει να µεριµνήσουν για την άρτια οργάνωση και
στελέχωσή τους κατά τα ανωτέρω και τα στελέχη αυτών θα πρέπει να κατανοήσουν τη σηµασία
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των καθηκόντων τους, να ενηµερωθούν στα θέµατα αρµοδιότητάς τους, ακολουθώντας τις
οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση
των ενδιαφεροµένων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη

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

Κοινοποίηση:
Invest in Greece
Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
4. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κας Αδαµαντίας Μιχαλοπούλου
5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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Παράρτηµα

- Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού
Σχεδίου

- Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ Ν.3908/2011
(Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ 17303/19-4-2011)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΑΡΧΕΙΟ

Ελέγχεται ότι υπάρχουν στο φάκελο τα έντυπα , έχουν παραχθεί από το ΠΣΚΕ-Επ και είναι
υπογεγραµµένα
Ελέγχεται ότι η ∆ήλωση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του Υποδείγµατος και ότι είναι υπογεγραµµένη
αρµοδίως (νόµιµος εκπρόσωπος για υφιστάµενες επιχειρήσεις, εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος για
τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)
Ελέγχεται ότι υπάρχει η Οικονοµοτεχνική Μελέτη χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω η πληρότητα του
περιεχοµένου αυτής

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το έντυπο και έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ-Επ
Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το έντυπο και έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ-Επ
Ελέγχεται ότι υπάρχουν επισυναπτόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης κόστους όπως προσφορές,
συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας κλπ χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω το περιεχόµενο και η
πληρότητα αυτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχει η αναφορά και έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ-Επ
Ελέγχεται ότι υπάρχει το έντυπο και έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ-Επ
Ελέγχεται ότι υπάρχουν επισυναπτόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της βαθµολογίας χωρίς να
εξετάζεται περαιτέρω το περιεχόµενο και η πληρότητα αυτών

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΜΕ)
∆ΙΚΑΙΟΛ.
ΤΕΚΜ. ΜΕΓΕΘ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ.
ΤΕΚΜ. ΜΕΓΕΘ.

∆ΗΛΩΣΗ ΜΜΕ

Για φορείς που δηλώνουν ΜΜΕ ελέγχεται ότι υπάρχει συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο και ότι είναι
υπογεγραµµένο αρµοδίως (νόµιµος εκπρόσωπος για υφιστάµενες επιχειρήσεις, εξουσοδοτηµένος
εκπρόσωπος για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΜΕ

Ελέγχεται ότι υπάρχουν επισυναπτόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του µεγέθους ΜΜΕ όπως
ισολογισµοί ή έντυπα Ε3, Α.Π.∆ και Θεωρηµένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, Πρακτικά ΓΣ
Μετόχων και λοιπά στοιχεία τεκµηρίωσης συµµετέχων σε επιχειρήσεις, χωρίς να εξετάζεται το
περιεχόµενο και η πληρότητας αυτών.
∆εν απαιτούνται δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του µεγέθους σε περίπτωση Ανεξάρτητης
Επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ∆ιαχειριστική χρήση
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΡΟΥ (ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο σχετικό κείµενο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
300

ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο Παράβολο και το ποσό αυτού είναι σωστό µε βάση το Επιλέξιµο
Κόστος της Επένδυσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΘΕΣΗ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ελέγχεται ότι υπάρχουν σχετικά δικαιολογητικά όπως βεβαιώσεις τραπεζών για καταθέσεις,
ισολογισµοί µετόχων - εταίρων επιχειρήσεων κλπ χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω το περιεχόµενο και
η πληρότητα αυτών.
Τα δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια καλύπτονται εξ
ολοκλήρου µε υφιστάµενα διαθέσιµα του φορέα.
Επειδή η µη τεκµηρίωση της ίδιας συµµετοχής αποτελεί λόγω αποκλεισµού του αιτήµατος από την
διαδικασία αξιολόγησης ελέγχεται ότι στον έντυπο φάκελο υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά τα
οποία αναφέρονται στην παραγόµενη από το Πληροφοριακά Σύστηµα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ και σε περίπτωση
διαφορών γίνεται σαφής αναφορά στο πεδίο Παρατηρήσεων, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγω µη
πληρότητας του φακέλου κατά το στάδιο του προελέγχου .

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
510

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ (ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ)

Ελέγχεται ότι υπάρχει Βεβαίωση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και ότι αυτή αφορά Έγκριση ∆ανείου
στο όνοµα του Φορέα ή σε περίπτωση οµολογιακού δανείου, στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας
άντλησης των προβλεπόµενων κεφαλαίων.
Επίσης ελέγχεται ότι στον έντυπο φάκελο υπάρχουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία
αναφέρονται στην παραγόµενη από το Πληροφοριακό Σύστηµα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ και σε περίπτωση διαφορών γίνεται σαφής
αναφορά στο πεδίο Παρατηρήσεων, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγω µη πληρότητας του φακέλου κατά
το στάδιο του προελέγχου

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
520

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχει σχέδιο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε συµβαλλόµενους το φορέα
της επένδυσης και εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
400

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
610
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
620

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ (ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Ελέγχεται ότι στο φάκελο υπάρχουν σχετικά δικαιολογητικά (Καταστατικό για ΑΕ, ΕΠΕ και
Συνεταιρισµούς ή Ιδιωτικό Συµφωνητικό για ΟΕ, ΕΕ ή έναρξη επιτηδεύµατος για Ατοµικές
Επιχειρήσεις), χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω πληρότητας αυτών.
Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση», ελέγχεται ότι έχουν
υποβληθεί το αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης σύστασης στην αρµόδια Υπηρεσία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο ο τελευταίος Ισολογισµός και πρόσφατο Ισοζύγιο για επιχειρήσεις
µε βιβλία Γ κατηγορίας ή Ε3 τελευταίας χρήσης για επιχειρήσεις µε βιβλία Β΄ Κατηγορίας
Τα δικαιολογητικά δεν είναι διαθέσιµα σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει κλείσει
διαχειριστική χρήση. Μπορεί να είναι διαθέσιµο µόνο το Ισοζύγιο και αυτό εφόσον ο φορέας
τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και έχει επαρκή χρόνο λειτουργίας .(2 µήνες)

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
640

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το δικαιολογητικό νόµιµης εκπροσώπησης (Πρακτικό ∆Σ για ΑΕ
και Συνεταιρισµό , Απόσπασµα Καταστατικού ή Ιδιωτικού Συµφωνητικού για ορισµό εκπροσώπου σε
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ)
Το δικαιολογητικό δεν απαιτείται για Ατοµικές Επιχειρήσεις

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
650

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το κατά περίπτωση δικαιολογητικό (Πρακτικά ΓΣ Μετόχων ή και
Αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για ΑΕ ή αντίγραφο µητρώου µελών Συνεταιρισµού ή τελευταία σχετική
τροποποίηση πράξης σύστασης για ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ)

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
630
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ΑΔΑ: 4ΑΘΒΦ-Κ6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
661
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
662
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
663
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
664

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ελέγχεται ότι υπάρχει το δικαιολογητικό στο όνοµα του φορέα και είναι σε ισχύ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ελέγχεται ότι υπάρχει το δικαιολογητικό στο όνοµα του φορέα και είναι σε ισχύ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ελέγχεται ότι υπάρχει το δικαιολογητικό στο όνοµα του φορέα και έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
τριµήνου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ελέγχεται ότι υπάρχει το δικαιολογητικό στο όνοµα του φορέα και έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
τριµήνου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
771
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
772

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (Α.Π.∆.) ΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ (2)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Ελέγχεται ότι υπάρχουν στο φάκελο τέσσερεις ΑΠ∆ του φορέα χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω η
πληρότητα αυτών
Τα δικαιολογητικά δεν είναι διαθέσιµα σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει επαρκή
χρόνο λειτουργίας ή δεν έχει εργαζόµενους
Ελέγχεται ότι υπάρχουν στο φάκελο τα δικαιολογητικά στο όνοµα του φορέα χωρίς να εξετάζετε
περαιτέρω η πληρότητα αυτών
Τα δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει εργαζόµενους

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
780

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΗΣ

Ελέγχεται ότι υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά δικαιολογητικά χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω η
πληρότητα αυτών

ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΙΟΛ.
810

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ Ή ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕ∆Ο Ή
ΑΚΙΝΗΤΟ)

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το κατά περίπτωση δικαιολογητικό (Τίτλοι Κυριότητας και πράξη
µεταγραφής ή σύµβαση µίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη -ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα- για πρόθεση
πώλησης ή µίσθωσης. Σε περίπτωση ΒΕΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας συµβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση
αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεση οικοπέδου ή ακινήτου)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΟΛ.
910
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΟΛ.
911
ΥΠΟΧΡ.
∆ΙΚΑΟΛ.
912

∆ΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο η ∆ήλωση υπογεγραµµένη και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
(κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισµό, - την προέλευση του
εξοπλισµού και - δήλωση ότι η τιµή του δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία του).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟΥ)

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το δικαιολογητικό χωρίς να εξετάζεται το περιεχόµενο αυτού

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ελέγχεται ότι υπάρχει στο φάκελο το δικαιολογητικό χωρίς να εξετάζεται το περιεχόµενο αυτού
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