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Εγκύκλιος
Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκµηρίωσης της δυνατότητας
κάλυψης της ιδίας συµµετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν
προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις
28-2-2014.
1. Θεσµικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 17303/19-4-2011( ΦΕΚ ΑΡΙΘ.651/τ.Β/
20-4-2011) και συγκεκριµένα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ «Στοιχεία τεκµηρίωσης της
δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας
συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων» 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.

1

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΦ-Ε1Φ
2.

Ειδική εφαρµογή για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς

υπαγωγή έως τις 28-2-2014.

Σύµφωνα µε την επικείµενη νοµοθετική ρύθµιση

η περίοδος υποβολής των

επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 κατά τον α’ κύκλο του
2014 βραχύνεται

λόγω των αλλαγών του νοµικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις

κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρµογή από το 2ο εξάµηνο του 2014,
µε συνέπεια να µην δίδεται επαρκής χρόνος συγκέντρωσης των απαιτούµενων
κεφαλαίων και διατήρησης επί τρίµηνο,

προς τεκµηρίωση της δυνατότητας

κάλυψης της ιδίας συµµετοχής.
Προκειµένου να µην δηµιουργηθούν δυσανάλογες συνέπειες και ανυπέρβλητα
εµπόδια στην υποβολή των αιτηµάτων υπαγωγής,

ειδικά για τα επενδυτικά

σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή έως τις 28-2-2014, οι επενδυτικοί
φορείς δύνανται να προσκοµίζουν πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή
αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ενός κατ’ ελάχιστον µηνός αντί
τριών.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν την πλήρωση των όρων υπαγωγής
αναφορικά µε την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του
επενδυτικού

σχεδίου της ιδίας συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων

κεφαλαίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
Γραφείο Υπουργού κ. Θεόδωρου Καράογλου
2. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
των Περιφερειών της χώρας
Εσωτερική διανοµή
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Μηταράκη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Π. Σελέκου
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, κ. Κωνσταντίνου Κουκολιά
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Όλα τα Τµήµατα
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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