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ΦΕΚ ΑΡΙΘ.651/τ.Β/ 20-4-2011      

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
Αθήνα,  19  Απριλίου 2011 

 
Αριθµ. Πρωτ.  17303 

 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος  
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα  
Πληροφορίες :  
Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267 
Φαξ : 210 3332264 
              

 

ΠΡΟΣ 

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

   

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Καθορισµός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων που 
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 

νόµου 3908/2011. 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

      α) Του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).  

      β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το 

άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-4-2005). 

      γ) Του Π.∆. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-

7-2000) 

      δ) Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία  Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης 
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και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής 

Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7-10-2009). 

      ε) Του Π.∆. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 

των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15-4-2010), 28/2010 

(Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6-5-2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16-6-2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28-9-

2010). 

     στ) Του Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7-10-2010). 

      ζ)Της υπ΄ αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14-10-2010) απόφασης του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 

     η) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 

ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 

και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 

Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονοµοτεχνικά στοιχεία 

 

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 

(άρθρο 6) και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. β) είναι 

απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονοµικών στοιχείων 

που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων-Επενδυτικός Νόµος 

(ΠΣΚΕ-Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγµάτων.  

  

α)  Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηµατολόγιο. 
 
 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 
 
 Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχοµένου της ∆ήλωσης περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ του 

Παραρτήµατος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
γ)  Οικονοµοτεχνική µελέτη.  

 Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχόµενου της εν λόγω µελέτης περιγράφονται στο κεφάλαιο Α 

του Παραρτήµατος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

αυτής. 

 

δ)  Στοιχεία τεκµηρίωσης του κόστους. 
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 Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισµό µε πρωτότυπες προσφορές, για το 

σύνολο των ενισχυόµενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των 

υποβαλλόµενων δικαιολογητικών τεκµηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύµβασης σε περίπτωση 

µεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ. 

 

ε)  Στοιχεία τεκµηρίωσης της βαθµολογίας.   

 Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθµολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά 

τεκµηρίωσης της βαθµολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., µε επισυναπτόµενα τα σχετικά 

δικαιολογητικά.  

 

στ) ∆ήλωση που αφορά το µέγεθος της επιχείρησης 
 
 (1) ∆ήλωση για το χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως πολύ µικρής, µικρής ή 
µεσαίας. 
 
 - Συµπληρωµένο  σχετικό υπόδειγµα ∆ήλωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, 

 - Στοιχεία του φορέα και των µετόχων-εταίρων αυτού για τεκµηρίωση των δηλωθέντων, όπως 

ειδικότερα προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα 

απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

ή 

(2) ∆ήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση µεγάλων 
επιχειρήσεων. 

 
 Στοιχεία τεκµηρίωσης του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούµενης ενίσχυσης, µέσω ανάλυσης 

σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου µε ή χωρίς την αιτούµενη ενίσχυση, βάσει ενός ή 

περισσότερων από τα κριτήρια της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόµου 

3908/2011. 

 

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηµατολόγιο, η Υπεύθυνη ∆ήλωση και η ∆ήλωση που 

αφορά το µέγεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συµµετάσχουν στον υπό σύσταση 

φορέα της επένδυσης. 

 
 

Ά ρ θ ρ ο  2 
 

∆ικαιολογητικά 
 

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουµένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 

α) Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηµατικού ποσού (παραβόλου), που 
καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011. 
 

β) Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων 
στο κόστος της επένδυσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο ∆ του 
Παραρτήµατος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής  
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2. Πέραν των εγγράφων του άρθρου 1 και των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του 
παρόντος, υποβάλλονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
 

α) Στοιχεία τεκµηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που 
συνδέονται άµεσα µε παραγωγική µονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. 

 

  (1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιµητή ή από επίσηµο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιµελητήριο 

της Ελλάδος, πανεπιστηµιακό ίδρυµα) ότι η τιµή αγοράς του ακινήτου (κτηρίου) δεν υπερβαίνει την 

αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύµφωνη µε την πολεοδοµική και λοιπή νοµοθεσία. 

  (2) Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης από επίσηµο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιµελητήριο της 

Ελλάδος, πανεπιστηµιακό ίδρυµα) για την κατάσταση του εξοπλισµού και την ικανότητα 

επαναλειτουργίας του σε σχέση µε το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τη συµφωνία 

αυτού µε της ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. 

  (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται  

  - κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισµό της παραγωγικής 

µονάδας  

  - η προέλευση του εξοπλισµού και 

  - ότι η τιµή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία, 

 
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αγοράς παγίων στοιχείων 

ενεργητικού, οι σχετικές δαπάνες δεν συµπεριλαµβάνονται στο ενισχυόµενο κόστος του 
επενδυτικού σχεδίου. 

 
β) Έγκριση δανείου για τη χρηµατοδότηση του επιλέξιµου κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου.  
 
Έγγραφο του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος µε το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση του δανείου και 

το οποίο περιλαµβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου και ειδικότερο το ύψος του, το 

σκοπό του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος, τις εξασφαλίσεις για την παροχή του 

καθώς και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.  

Σε περίπτωση οµολογιακού δανείου, στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας άντλησης των 

προβλεπόµενων κεφαλαίων.  

 
γ) Σχέδιο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση καινούριου 

µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 
 

 
δ) Στοιχεία για τη νόµιµη υπόσταση και λειτουργία υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

 
               (1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη 

επιτηδεύµατος προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις). 

               (2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρµόδια υπηρεσία (µόνο εφόσον ο 

φορέας του επενδυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για επιχειρήσεις που προέρχονται από 

µετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που 

προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της 

αρχαιότερης εκ των δύο. 

               (3) Στοιχεία πιστοποίησης της µετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής 

Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών 

Συνεταιρισµού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση 
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πολυµετοχικής επιχείρησης (όπως εταιρία εισηγµένη σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά), 

απόσπασµα των παραπάνω δικαιολογητικών στο οποίο να εµφανίζονται οι βαθµολογούµενοι µέτοχοι, 

καθώς και οι µέτοχοι µε ποσοστό άνω του 5%. 

               (4) Οικονοµικά στοιχεία του φορέα (ισολογισµός τελευταίου οικονοµικού έτους, Ε3 του 

τελευταίου οικονοµικού έτους, και τελευταίο θεωρηµένο ισοζύγιο). 

    (5) Πρόσφατα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 

 

ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάµενου φορέα. 

 
     (1) Φορολογική ενηµερότητα 

     (2) Ασφαλιστική ενηµερότητα 

     (3) Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριµήνου 

                (4) Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριµήνου. 

 

 
στ)  Στοιχεία τεκµηρίωσης των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης.  
 

        (1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) στο ΙΚΑ για το 

τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.∆.) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

      

       (2) Θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν 

συµπληρωµατικές αυτών για τα δύο (2) τελευταία οικονοµικά έτη. 

 

ζ)  Στοιχεία τεκµηρίωσης της διαθεσιµότητας του τόπου εγκατάστασης για 
επενδυτικά σχέδια  που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε µισθωµένο 
χώρο (γήπεδο ή ακίνητο). 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη µεταγραφής 

αυτού.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε µη ιδιόκτητο χώρο, σύµβαση µίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη 

(ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή µίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και µε 

αναφορά στους όρους αυτής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας, συµβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του 

αρµόδιου φορέα  διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.  

 

η)  Άδεια λειτουργίας υφιστάµενης µονάδας και τυχόν συµπληρωµατικές 
εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειµένου για 
επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισµού της. 
 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 

∆ικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια του τοµέα της γεωργίας 

 

Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της γεωργίας και µέχρι την έκδοση της 

προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόµου 3908/2011 κοινής υπουργικής 

απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά ∆ικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της 
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υπ’ αριθµ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης που 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόµου 3299/2004 και διατηρείται σε 

ισχύ σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόµου 3908/2011. 

 
 

Ά ρ θ ρ ο  4 

Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών 

 

 Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να µεριµνήσουν για την 

απόκτηση από τους αρµόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούµενων εγκρίσεων ή 

αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκµετάλλευσης, σκοπιµότητας, καταλληλότητας, 

περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις  κ.λπ.) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες 

αποτελούν αντικείµενο πιστοποίησης από τα Όργανα Ελέγχου προκειµένου να καταβληθεί 

ποσό ενίσχυσης ή να θεµελιωθεί το δικαίωµα της φορολογικής απαλλαγής.  

 
 

Ά ρ θ ρ ο  5 

∆ιαδικασίες και όροι υποβολής 

 

     1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νόµο 3908/2011 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των 

Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόµου 

3908/2011. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συµπληρώνονται βάσει των υποδειγµάτων  

ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόµος 

(ΠΣΚΕ – Επ.) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η πρόσβαση 

στο ΠΣΚΕ – Επ. γίνεται µέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων www.mindev.gov.gr, 

www.investingreece.gov.gr και www.ependyseis.gr. 

 

     2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η επιχείρηση υποβάλλει 

στο ΠΣΚΕ – Επ. όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αναφέρονται στα 

άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης µε τη µορφή που προβλέπονται στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα (doc, xls, pdf, jpg, gif). 

 

3. Ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ή το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, 

καταθέτει τον επενδυτικό φάκελο αυτοπροσώπως σε έντυπη µορφή µε τις εκτυπώσεις από το 

ΠΣΚΕ - Επ. των δικαιολογητικών και των στοιχείων, καθώς και µε τα πρωτότυπα έγγραφα, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση, σε ένα (1) αντίτυπο, στο αρµόδιο 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου 3908/2011, και 

παραλαµβάνει ενυπόγραφα τη βεβαίωση υποβολής του επενδυτικού φακέλου. Η αίτηση 
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υπαγωγής είναι έγκυρη, εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη 

µορφή έχει πανοµοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική. 

∆εν είναι έγκυρη η υποβολή επενδυτικού φακέλου που πραγµατοποιείται µέσω 

ταχυδροµείου (ΕΛ.ΤΑ., υπηρεσίες ταχυµεταφοράς κ.λπ.). 

 

   4. Ο έντυπος φάκελος του επενδυτικού σχεδίου δοµείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

ΠΣΚΕ - Επ. 

 

   5. Με βάση την παρούσα απόφαση συντάσσεται κατάλογος δικαιολογητικών και στοιχείων, 

σύµφωνα µε τον οποίο οι υπάλληλοι του αρµόδιου Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας του υποβαλλόµενου φακέλου.  

 

   6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε την παρούσα 

απόφαση, δικαιολογητικά και στοιχεία εντός της προβλεπόµενης για το σκοπό αυτό 

προθεσµίας, καθώς και αιτήσεις που συνοδεύονται από οικονοµοτεχνική µελέτη µε 

περιεχόµενο που είναι προδήλως ελλιπές ή  ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία µε το 

υποβαλλόµενο αίτηµα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή του, δεν 

εξετάζονται και  απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Οργάνου. 

 
 

Ά ρ θ ρ ο  6 

Έναρξη ισχύος 

 

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΦ-ΑΚ



 8 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1.  Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄) 

 

2. 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) 

Τµήµα Β. 

2. 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

Προσαρτηµένο στην υπ΄αριθµ. 17303/19-4-2011 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
        Περιεχόµενο οικονοµοτεχνικής µελέτης 
 

 
1  Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: 
 
- Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου – Σκοπιµότητα αυτού 
 
Σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου (σύντοµη περιγραφή αντικειµένου και 

χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της 

σκοπιµότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού).  

 
- Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου 
 
     α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: χρόνος ίδρυσης – σύντοµο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός. 

     β. Μετοχική Σύνθεση – Μετοχικό Κεφάλαιο. 

     γ. Στοιχεία µετόχων–εταίρων: σύντοµη παρουσίαση της δραστηριότητας των βασικών µετόχων–

εταίρων καθώς και τυχόν µετόχων–εταίρων που ασκούν διοίκηση. 

     δ. ∆ραστηριότητα του φορέα: Σύντοµη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν 

σχόλια–παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήµατος 1 της 

Οικονοµοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

     ε. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου: Αιτιολόγηση του µεγέθους του φορέα.  

- Σε περίπτωση που ο φορέας δηλώνεται ως Μεγάλη Επιχείρηση, σύντοµη αιτιολόγηση βάσει των 

στοιχείων αυτού ή άλλων συνδεδεµένων / συνεργαζόµενων επιχειρήσεων ή στοιχείων οµίλου. 

- Σε περίπτωση Μικροµεσαίας Επιχείρησης, αναφορά και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας 

ή/και σύνδεσης µε άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόµενη ∆ήλωση ΜΜΕ 

µε αναφορά στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του µεγέθους ΜΜΕ (Κεφάλαιο Β του 

παρόντος Παραρτήµατος). 

 

- Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 
 

     α. Περιγραφή του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού.  

Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισµού κατά κατηγορία 

δαπανών (σε αντιστοιχία µε τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του ΠΣΚΕ-Επ), µε αναφορά σε 

επισυναπτόµενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια). 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σύντοµη 

περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αυτών. 

     β. ∆υναµικότητα - Ισχύς: Τεκµηρίωση της δυναµικότητας του επενδυτικού σχεδίου µε αναφορά στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισµός µε τεχνική περιγραφή ή / και προσφορές). 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η 

υφιστάµενη δυναµικότητα αυτών. 

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΦ-ΑΚ



 10 

Σε επενδυτικά σχέδια των υπαγόµενων τοµέων και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3908/2011, µε Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας από 05 έως 

39, παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία και για την ισχύ. 

 

- Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάµενης και νέας)  
 
Παρουσίαση των υφιστάµενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισµό µε τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προσαρτήµατος 1 της Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 

και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα: 

 
  α. Τεκµηρίωση του υπολογισµού των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους µήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις 

του ν. 3908/2011 (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.∆.).  

  β. Ανάλυση των δηµιουργούµενων µε το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και 

τεκµηρίωση του υπολογισµού αυτών σε ΕΜΕ. 

  γ.  Ανάλυση του υπολογισµού των πτυχιούχων στις υφιστάµενες και νέες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ.  

 

- Ενότητα ∆: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηµατοδότησης  
 
  α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο 

πίνακα από το ΠΣΚΕ – Επ.. 

  β. Παρουσίαση χρηµατοδοτικού σχήµατος, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ – Επ., και 

περαιτέρω επεξήγηση των πηγών χρηµατοδότησης.  

Ιδιαίτερα αναλύονται: 

- ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισµό µε τα 

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά στο Κεφάλαιο ∆ του παρόντος Παραρτήµατος, 

- τα δανειακά κεφάλαια, µε ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτά περιέχουν κρατική ενίσχυση 

(π.χ. εγγυήσεις ∆ηµοσίου, χαµηλότοκα δάνεια κ.λπ.). 

 

- Ενότητα Ε: Στοιχεία Αγοράς  
 

  α.  Κατηγορία Κλάδου βάσει της  ανάπτυξης αυτού.  

Παρουσίαση της µέσης ετήσιας µεταβολής πωλήσεων βάσει διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων 

πωλήσεων σε αξία τελευταίας τετραετίας για τον κύριο κλάδο δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου 

(στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Για τη διάκριση των κλάδων χρησιµοποιείται η ταξινόµηση 

κατά ΚΑ∆ (τετραψήφιοι κωδικοί) και ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. 

  β. Λοιπά στοιχεία του κλάδου για την τεκµηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων – 

υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική και ξένη αγορά. 

 

- Ενότητα ΣΤ: Προβλέψεις βιωσιµότητας µετά την υλοποίηση της επένδυσης  
 

  α.  Ανάλυση των παραδοχών βιωσιµότητας. 

  β. Τυχόν σχόλια–παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήµατος 1 της 

Οικονοµοτεχνικής Μελέτης. 

  γ. Ανάλυση και τεκµηρίωση του προβλεπόµενου ποσοστού εξαγωγών των προϊόντων–υπηρεσιών του 

επενδυτικού σχεδίου. 
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2. Η οικονοµοτεχνική µελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήµατα που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

- Προσάρτηµα 1 Οικονοµοτεχνικής Μελέτης:  

  Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγµατος 

αναρτηµένου στην ιστοσελίδα του επενδυτικού νόµου. 

- Προσάρτηµα 2 Οικονοµοτεχνικής Μελέτης: 

  Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου, 

διάγραµµα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάµενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, 

και σχέδιο διάταξης υφιστάµενου και νέου µηχανολογικού εξοπλισµού (lay out). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Στοιχεία τεκµηρίωσης της ιδιότητας Μικροµεσαίας Επιχείρησης 

 

1. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων 

υποβάλλονται στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµετοχής αυτού στον όµιλο, καθώς και τα στοιχεία 

οικονοµικών µεγεθών του οµίλου (δηµοσιευµένοι ισολογισµοί) και τα στοιχεία τεκµηρίωσης της 

απασχόλησης των εταιρειών του οµίλου (υποβληθείσες Α.Π.∆. και θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού 

από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι 

απασχολούµενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 

 

2. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων 

υποβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Στοιχεία τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

(ισολογισµοί για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις µε βιβλία Β 

κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκµηρίωσης της απασχόλησης αυτού (υποβληθείσες Α.Π.∆. και 

θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας) για τις δύο (2) τελευταίες 

κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, πέραν αυτών που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά του άρθρου 2 

παρ 2 (δ) και (στ) της παρούσας απόφασης  

β. ∆ιάγραµµα συµµετοχών όπου εµφανίζονται οι επιχειρήσεις που είναι ανιούσες ή κατιούσες του 

φορέα του επενδυτικού σχεδίου (εξάντληση των συµµετοχών µέχρι φυσικού προσώπου) και στοιχεία 

τεκµηρίωσης της µετοχικής–εταιρικής σύνθεσης αυτών. Στο διάγραµµα πρέπει να συνεχίζεται η διαδοχή 

συµµετοχών σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (µέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε 

κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συµµετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των 

προαναφερθεισών επιχειρήσεων.  

γ. Για τις συνεργαζόµενες ή και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στη ∆ήλωση 

ΜΜΕ, προσκοµίζονται τα στοιχεία τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών (ισολογισµοί για επιχειρήσεις 

µε βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας) και τα στοιχεία 

τεκµηρίωσης της απασχόλησης (υποβληθείσες Α.Π.∆. και θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού από την 

Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι 

απασχολούµενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για την περίοδο των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων.  
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Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόµη διαχειριστική χρήση, προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση επίσηµα στοιχεία τεκµηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας της 

καθώς και του ενεργητικού αυτής.   

 

Σε περίπτωση που το µέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται µεταξύ των δύο 

τελευταίων χρήσεων, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόµενα στοιχεία οικονοµικών 

µεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προηγήθηκε των δύο τελευταίων.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Περιεχόµενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 

 

Με την Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνονται τα εξής: 

 α) H µη πραγµατοποίηση της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δηµοσίευση της απόφασης 

υπαγωγής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή πάντως πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον η έναρξη υλοποίησης γίνει µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή. 

 

 β) Η µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς 

Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά τη τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου 3908/2011. 

 

 γ) Η µη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες υπηρεσίες εφαρµογής επενδυτικών 

προγραµµάτων για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική µονάδα ή για επενδύσεις που έχουν 

τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, έστω και αν εµφανίζουν διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα 

επιµέρους προτεινόµενα επενδυτικά έργα 

 

 δ) Η µη υπαγωγή του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου ή µέρους αυτού σε επενδυτικό νόµο 

(3908/2011 ή 3299/2004 ή 2601/1998) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηµατοδότησης και η µη σύνδεσή 

του µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πολυετούς επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 

των προαναφεροµένων νόµων και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 ε) Στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί καθώς και των υποβληθεισών αιτήσεων 

υπαγωγής, για λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόµενων ή/και 

συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων, στις παρεχόµενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011, εφόσον αυτά 

υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της ίδιας Περιφέρειας (αριθµός φακέλου αίτησης 

υπαγωγής, αριθµ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής, επωνυµία υπαχθείσας επιχείρησης, συνολικό 

ενισχυόµενο κόστος και ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο).  

 

 στ) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συµµετοχή και τα πέραν αυτής ίδια κεφάλαια για τη 

χρηµατοδότηση της επένδυσης.   
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 ζ) Η νοµική µορφή, η εταιρική σύνθεση και η κατηγορία βιβλίων, σε περίπτωση υπό σύσταση 

εταιρείας ή σε περίπτωση που υφιστάµενος φορέας προτίθεται να µεταβάλει τη νοµική του µορφή µετά 

την υποβολή της αίτησης. 

 

 η) Ότι η εγκατάσταση της µονάδας που αποτελεί αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει στις 

υφιστάµενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χώρο (γήπεδο ή ακίνητο) ιδιόκτητο ή µισθωµένο ή σε 

νέο για την επιχείρηση χώρο, ιδιόκτητο ή µισθωµένο. 

 

 θ) Ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης µεταξύ του πωλητή και του αγοραστή του κτηρίου ή του 

εξοπλισµού, σε περίπτωση αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε παραγωγική 

µονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου της ιδίας συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων 

 

Α. ΚΑΛΥΨΗ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Σε περίπτωση που η ιδία συµµετοχή πρόκειται να καλυφθεί µέσω αύξησης µετοχικού-εταιρικού 

κεφαλαίου από νέες εισφορές των µετόχων-εταίρων σε µετρητά: 

 

α.  Αν οι µέτοχοι-εταίροι είναι Φυσικά Πρόσωπα και δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί η 

αύξηση µετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται για το καθένα: 

i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών,  

ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίµηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης 

τραπεζικών λογαριασµών, 

iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. οµολόγων, µετοχών εισηγµένων 

εταιρειών. Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, αυτές 

θα πρέπει να φέρουν την ίδια ηµεροµηνία. 

 

Σε περίπτωση συνεταιρισµών υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για την 

αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για το σκοπό της επένδυσης και αντί των προαναφερόµενων 

δικαιολογητικών µπορεί να προσκοµιστεί κατά περίπτωση επαρκής τεκµηρίωση της δυνατότητας 

κάλυψης του κεφαλαίου. 

 

β.  Αν οι µέτοχοι-εταίροι είναι Νοµικά πρόσωπα και δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα η 

αύξηση µετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται για το καθένα: 

 

Τεκµηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφαλαίων από διαθέσιµα της επιχείρησης, βάσει 

επίσηµων οικονοµικών στοιχείων του µετόχου-εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (τελευταίος 

δηµοσιευµένος ισολογισµός και πρόσφατο δευτεροβάθµιο ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ 
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Κατηγορίας, και καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισµός υπογεγραµµένος από το λογιστή και 

το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας). 

 

Σε περίπτωση που η συµµετοχή του νοµικού πρόσωπου µετόχου–εταίρου στην αύξηση 

µετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δεν προέλθει από υφιστάµενα 

διαθέσιµα του ιδίου του µετόχου-εταίρου, αλλά προβλέπεται για το σκοπό αυτό προηγούµενη αύξηση 

του κεφαλαίου του µε εισφορές των µετόχων-εταίρων του, προσκοµίζονται: 

- τα προαναφερόµενα στοιχεία των περιπτώσεων 1α και 1β του παρόντος Κεφαλαίου για φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο αντίστοιχα, καθώς και 

- στοιχεία τεκµηρίωσης της πρόθεσης συµµετοχής στην εν λόγω αύξηση (απόφαση του αρµόδιου 

οργάνου σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου). 

 

Σε περίπτωση εταιρειών εισηγµένων σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, αντί των 

ανωτέρω δικαιολογητικών κάλυψης ίδιας συµµετοχής της παρούσας παραγράφου, υποβάλλεται η 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Στην περίπτωση του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αντί των ανωτέρω 

δικαιολογητικών κάλυψης ίδιας συµµετοχής της παρούσας παραγράφου, υποβάλλονται κατά περίπτωση 

επαρκή στοιχεία τεκµηρίωσης της πρόθεσης και δυνατότητας αυτών να συµµετάσχουν στην εν λόγω 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

  

γ) Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί η αύξηση µετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το 

επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται:  

 

i. Νοµιµοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του µετοχικού–εταιρικού κεφαλαίου από τα 

οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγµατοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης:  

 

- Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασµα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.) 

σχετικό µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόµενης επένδυσης (και 

απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσδιορισµού του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν ορίζεται 

στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Καταθετήρια 

του εισφερόµενου ποσού από τους µετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ. 

δηµοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής 

καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Νοµαρχίας.  

- Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης εταιρείας ή Συνεταιρισµού: Πράξη 

τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειµένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, αναφορικά µε την 

πραγµατοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της. 

 

ii. Πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίµηνης κατ’ ελάχιστον 

κίνησης τραπεζικών λογαριασµών. 

 

iii. Στοιχεία τεκµηρίωσης της διαθεσιµότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής (πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα κίνησης 

τραπεζικών λογαριασµών ή  λογαριασµών χρεογράφων στους οποίους τηρείται η αύξηση του µετοχικού 
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κεφαλαίου από την καταβολή της καθώς και πρόσφατο απόσπασµα ισοζυγίου στο οποίο εµφανίζονται τα 

υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασµών για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας).  

 

2.  Σε περίπτωση που η ιδία συµµετοχή πρόκειται να καλυφθεί µέσω έκτακτων –µε τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις- φορολογηθέντων αποθεµατικών του φορέα της επένδυσης (για υφιστάµενες 

εταιρείες µε βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονοµικά 

στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία 

νόµιµης υπόστασης και λειτουργίας  υφιστάµενου φορέα)  

 

Β. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για την κάλυψη των Ιδίων Κεφαλαίων (ίδια χρηµατοδότηση) πέραν της Ιδίας Συµµετοχής, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονοµικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται 

σύµφωνα µε την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόµιµης υπόστασης και λειτουργίας  

υφιστάµενου φορέα) σε περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, και για αυτές που 

τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, υποβάλλεται επιπροσθέτως καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος 

ισολογισµός υπογεγραµµένος από το λογιστή και το νόµιµο εκπρόσωπο φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου. 
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