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Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Παροτή Οδηγιών για ηη ζσμμεηοτή αλλοδαπού Δημοζίοσ ζε
επενδσηικά ζτέδια.

Αλαθνξηθά κε ηε θύζε θνξέα πνπ αλήθεη ζε αιινδαπό Δεκόζην ή ζπλδέεηαη κε
απηό, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε επελδπηηθά ζρέδηα, θαζώο θαη ηε δηακόξθωζε ηνπ
πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ Δεκνζίνπ, εθαξκνγή έρνπλ ηα αθόινπζα:
Καηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3299/2004 (Α΄ 261) όπωο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο πεξίπηωζεο α. ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3908/2011 (Α΄8) όπωο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ηα ππαγόκελα ζην
παξαπάλω ζεζκηθό πιαίζην επελδπηηθά ζρέδηα, πξνβιέπεηαη όηη δελ ππάγνληαη ζην
θαζεζηώο εληζρύζεωλ ηωλ λόκωλ απηώλ, κεηαμύ άιιωλ θαη επελδπηηθά ζρέδηα
δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ, θαζώο θαη ηωλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπο,
ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ην Δεκόζην ή λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
(Ν.Π.Δ.Δ.) ή νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνύ (ΟΤΑ) κε πνζνζηό
κεγαιύηεξν ηνπ 49% ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ ή ιακβάλνπλ ηαθηηθή ή έθηαθηε
επηρνξήγεζε από ηνπο θνξείο απηνύο, ε νπνία ππεξβαίλεη ην 50% ηωλ εηήζηωλ
εζόδωλ ηνπο.
Καη’ εξκελεία ηωλ παξαπάλω δηαηάμεωλ, ωο Δεκόζην, ΝΠΔΔ θαη ΟΤΑ α΄ θαη β’
βαζκνύ λννύληαη ηο ελληνικό Δημόζιο, ΝΠΔΔ αυηού και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
αυηού.
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Καηά ηεινινγηθή εξκελεία άιιωζηε ζπλάγεηαη όηη, ζθνπόο ηεο εηζαγωγήο ηωλ
αλωηέξω δηαηάμεωλ ήηαλ λα εληζρπζεί θπξίωο ε ηδηωηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζε
ζρέζε κε ηελ ελ ζηελή αιιά θαη ελ επξεία έλλνηα επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ Δεκνζίνπ
θαη ηωλ θνξέωλ ηνπ.
Καηά ηα παξαπάλω, ζε πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία
έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηωλ λ. 3299/2004 θαη 3908/2011 όπωο ηζρύνπλ,
αλλοδαπού Δημοζίων ή θορέων αλλοδαπού Δημοζίου, ην αιινδαπό Δεκόζην
θαζώο θαη νη θαηά ηηο ελ ιόγω δηαηάμεηο θνξείο ηνπο αληηκεηωπίδνληαη ωο ηδηώηεο, ην
δε κεηνρηθό θεθάιαην απηώλ δελ αζξνίδεηαη ζε ηπρόλ κεηνρηθό θεθάιαην θαη εθόζνλ
ζπκκεηέρνπλ, ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, Ν.Π.Δ.Δ. απηνύ θαη ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ
απηνύ, δεδνκέλνπ όηη νη ωο άλω αιινδαπνί θνξείο ιεηηνπξγνύλ, ωο πξνο ην ειιεληθό
Δεκόζην, αλαπηύζζνληαο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ωο ηδηώηεο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπξσογείξ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ
(Γοατείξ κ. Υπξσογξύ)
2. Όλεπ ςιπ Διεσθύμρειπ Αμαπςσνιακξύ
Ποξγοαμμαςιρμξύ ςωμ Πεοιτεοειώμ ςηπ υώοαπ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπξσογείξ Οικξμξμικώμ
Γεμ. Δ/μρη Φξοξλξγίαπ
Δ/μρη Φξοξλξγίαπ Ειρξδήμαςξπ (Δ12)
2. Invest in Greece Α.Ε.
Μηςοξπόλεωπ 3 ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γοατείξ Υπξσογξύ κ. Κωρςή Χαςζηδάκη
2. Γοατείξ Υτσπξσογξύ κ. Παμαγιώςη (Νόςη) Μηςαοάκη
3. Γοατείξ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Σςοαςηγικώμ και Ιδιωςικώμ Επεμδύρεωμ
κ. Πέςοξσ Σελέκξσ
4. Γοατείξ Ποξϊρςαμέμξσ Γεμικήπ Δ/μρηπ Ιδιωςικώμ Επεμδύρεωμ κ. Χοήρξσ
Μπαμξύ
5. Διεύθσμρη Έγκοιρηπ και Ελέγυξσ Ιδιωςικώμ Επεμδύρεωμ (Όλα ςα Τμήμαςα)
6. Γοατείξ Ενσπηοέςηρηπ Επεμδσςώμ
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