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Προς
1. Όλες τις Διευθύνσεις και Γραφεία
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των
Περιφερειών.
2. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
(ΕΛ.Κ.Ε.).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘEMA :

Στην

Εφαρμογή Κανονιστικών αποφάσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές,
στο πλαίσιο λειτουργίας του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Εφημερίδα

της

Κυβέρνησης

(Φ.Ε.Κ.

1742/τ.Β΄/31-8-2007)

δημοσιεύτηκαν

κανονιστικές αποφάσεις, κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων του Ν. 3299/2004, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας
του επενδυτικού νόμου στις πυρόπληκτες περιοχές και η έκδοσή τους επιβλήθηκε από τις
έκτακτες

ανάγκες

καταστροφικές

που

συνέπειες

δημιουργήθηκαν
των

πυρκαγιών

στις

επιχειρηματικές

στις

τοπικές

μονάδες

οικονομίες,

και

γεγονός

τις
που

αποτυπώθηκε και θεσμικά με την από 29-8-2007 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Φ.Ε.Κ. 1740/τ.Β΄/30-8-2007).
Οι Υπουργικές αποφάσεις, αντίγραφα των οποίων σας έχουν αποσταλεί, είναι :
α. Υπ΄αριθμ. 3764431-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης «Καθορισμός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στις πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
και υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών».
β. Υπ΄ αριθμ. 37641/31-8-2007 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Μετάταξη κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3299/2004 που υλοποιούνται στις πληγείσες (πυρόπληκτες) περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας».
γ. Υπ΄ αριθμ. 37643/31-8-2007 απόφαση του Υπουργού κα του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 που θα υλοποιηθούν στις πληγείσες (πυρόπληκτες)
περιοχές της Επικράτειας».
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δ. Υπ΄ αριθμ. 37645/31-8-7-2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ενίσχυσης της προκαταβολής της
επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 που υλοποιούνται εντός των
πυρόπληκτων περιοχών».

Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά
σχέδια του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, στις χαρακτηριζόμενες ως πυρόπληκτες περιοχές,
οι

οποίες

είναι,

κατ΄

αντιστοιχία

της

υπ΄αριθμ.

36579/Β.1666/27-8-2007

(Φ.Ε.Κ.

1740/τ.Β΄/30-8-2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Δάνεια για

κεφάλαια κίνησης για λοιπές Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις…..), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 38600/Β.1780/5-9-2007 (Φ.Ε.Κ. 1780/τ.Β΄/6-9-2007)
και 46082/Β.2123/24-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2139/Β΄/2-11-2007) Υπουργικές αποφάσεις, οι
νομοί Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και οι δήμοι Αιγίου,
Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ερινεού και Αιγείρας στην περιοχή Αιγιαλείας του
νομού Αχαϊας και Ελειού-Πρόνων και Λειβαθούς του νομού Κεφαλληνίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ιωάννη Παπαθανασίου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ιωάννη Σιδηρόπουλου
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παν. Δρόσου
5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου
6. Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τμήματα
Κοινοποίηση :
Υπουργείο Ανάπτυξης
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων
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