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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 651
20 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 17303
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονο−
μικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγω−
γής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3908/
2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7−10−2009).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 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.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7−10−2010).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14−10−
2010) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

η) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών 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 κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 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 αιτή−
σεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων που
παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων−Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ−Επ.) ή αναπτύσ−
σονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.
α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης
περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ του Παραρτήματος, το
οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
γ) Οικονομοτεχνική μελέτη.
Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχόμενου της εν λόγω
μελέτης περιγράφονται στο κεφάλαιο Α του Παραρτή−
ματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συ−
σχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο
των ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική
κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιο−
λογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια
σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τε−
χνογνωσίας κ.λπ.
ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθ−
μολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης
της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ.,
με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.
στ) Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρη−
σης
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(1) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως
πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.
− Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μι−
κρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κα−
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008.
− Στοιχεία του φορέα και των μετόχων−εταίρων αυ−
τού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα
προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος, το
οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ή
(2) Δήλωση 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 Δήλωση και η Δήλωση που αφορά το μέ−
γεθος 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.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου
υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό Δ.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 Δ
του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Πέραν των εγγράφων του άρθρου 1 και των δικαι−
ολογητικών της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλ−
λονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογη−
τικά:
α) Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων
στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παρα−
γωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
(1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επί−
σημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,
πανεπιστημιακό ίδρυμα) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου
(κτιρίου) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η
κατασκευή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και
λοιπή νομοθεσία.
(2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φο−
ρέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπι−
στημιακό 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 Δήλωση του πωλητή στην οποία ανα−
φέρονται

− 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 δικαι−
ολογητικών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού, οι
σχετικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυ−
όμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
β) Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέ−
ξιμου 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 δα−
νείου και ειδικότερα το ύψος του, το σκοπό του, τη
διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος, τις εξα−
σφαλίσεις για την παροχή του καθώς και το συνολικό
κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου, στοιχεία τεκμη−
ρίωσης 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 προ−
κειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).
(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην
αρμόδια υπηρεσία (μόνο εφόσον ο φορέας του επεν−
δυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για επιχει−
ρήσεις 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 Μητρώ−
ου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίη−
ση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση
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 τε−
λευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονο−
μικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο).
(5) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπη−
σης.
ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
(1) Φορολογική ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί−
τησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι−
ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων
απασχόλησης.
(1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσ−
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σερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.) πριν την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής.
(2) Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την
Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυ−
τών για τα δύο (2) τελευταία οικονομικά έτη.
ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τό−
που 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, σύμ−
βαση 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 Και−
νοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου
φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέ−
δου ή ακινήτου.
η) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν
συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπό−
θεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό
σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά 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 υπουργι−
κής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά Δικαιολογητικά
που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της υπ’ αριθμ.
31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργι−
κής 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.
Άρθρο 4
Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών
Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρε−
ούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους
αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων
εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμε−
τάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλ−
λοντικές 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 δικαί−
ωμα της φορολογικής απαλλαγής.
Άρθρο 5
Διαδικασίες και όροι υποβολής
1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε−
δίων στο νόμο 3908/2011 υποβάλλονται ηλεκτρονικά και
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σε έντυπη μορφή τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο,
πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία
υποβάλλονται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Στοιχεία
του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει
των υποδειγμάτων ανάπτυξης του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νό−
μος (ΠΣΚΕ – Επ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας 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 απόφα−
σης 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 δικαιολογη−
τικών 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
υπαγωγής είναι έγκυρη, εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή
στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πα−
νομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.
Δεν είναι έγκυρη η υποβολή επενδυτικού φακέλου που
πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ., υπηρε−
σίες ταχυμεταφοράς κ.λπ.).
4. Ο έντυπος φάκελος του επενδυτικού σχεδίου δο−
μείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣΚΕ − Επ.
5. Με βάση την παρούσα απόφαση συντάσσεται κα−
τάλογος δικαιολογητικών και στοιχείων, σύμφωνα με
τον οποίο οι υπάλληλοι του αρμόδιου Γραφείου Εξυ−
πηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της
πληρότητας του υποβαλλόμενου φακέλου.
6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι−
τούμενα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δικαιο−
λογητικά και στοιχεία εντός της προβλεπόμενης για
το σκοπό αυτό προθεσμίας, καθώς και αιτήσεις που
συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη με περιεχό−
μενο 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτημένο στην υπ΄αριθμ. 17303/19−4−2011 Απόφα−
ση του Υφυπουργού 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 σχε−
δίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτη−
ριστικών 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 κα−
θώς και τυχόν μετόχων–εταίρων που ασκούν διοίκηση.
δ. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη
δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν σχό−
λια–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 επι−
χειρήσεων ή στοιχείων ομίλου.
− Σε περίπτωση Μικρομεσαίας Επιχείρησης, αναφορά
και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας ή/και σύνδε−
σης με άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην
επισυναπτόμενη Δήλωση ΜΜΕ με αναφορά στα υπο−
βαλλόμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του μεγέθους
ΜΜΕ (Κεφάλαιο Β του παρόντος Παραρτήματος).
− Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχε−
δίου
α. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού.
Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότη−
τας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρό−
πος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περι−
γραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή
των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία
δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κό−
στους 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. Δυναμικότητα − Ισχύς: Τεκμηρίωση της δυναμικότη−
τας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περι−
γραφή ή / και προσφορές).
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται

σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η υφιστάμενη
δυναμικότητα αυτών.
Σε επενδυτικά σχέδια των υπαγόμενων τομέων και
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 3908/2011, με Κωδικούς Αριθμούς Δρα−
στηριότητας 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 ανα−
φέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προ−
σαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:
α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων
θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχε−
δίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
3908/2011 (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).
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 Δ: 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 περαι−
τέρω 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 Δ του
παρόντος Παραρτήματος,
− τα δανειακά κεφάλαια, με ειδική αναφορά στις πε−
ριπτώσεις που αυτά περιέχουν κρατική ενίσχυση (π.χ.
εγγυήσεις Δημοσίου, 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 δρα−
στηριότητας του επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής). Για τη διάκριση των κλάδων
χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά ΚΑΔ (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 πι−
νάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής
Μελέτης.
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γ. Ανάλυση και τεκμηρίωση του προβλεπόμενου πο−
σοστού εξαγωγών των προϊόντων–υπηρεσιών του επεν−
δυτικού σχεδίου.
2. Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρε−
ωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
− Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης:
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστι−
κών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου
στην ιστοσελίδα του επενδυτικού νόμου.
− Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης:
Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού
σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμ−
μα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων
και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης
υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay
out).

Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι
απασχολούμενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για την περίοδο
των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
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 ενερ−
γητικού αυτής.
Σε περίπτωση που το μέγεθος του φορέα του επεν−
δυτικού σχεδίου διαφοροποιείται μεταξύ των δύο τε−
λευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη Δήλωση ΜΜΕ, τα
προαναφερόμενα στοιχεία οικονομικών μεγεθών και
απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προ−
ηγήθηκε των δύο τελευταίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας
Μικρομεσαίας Επιχείρησης

Με την Υπεύθυνη Δήλωση 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 υπηρεσί−
ες, 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 δι−
ατάξεις 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 χαρακτη−
ριστικά, έστω και αν εμφανίζουν διαφοροποιήσεις είτε
στο κόστος είτε στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυ−
τικά έργα.
δ) Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχε−
δίου ή μέρους αυτού σε επενδυτικό νόμο (3908/2011 ή
3299/2004 ή 2601/1998) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρημα−
τοδότησης 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 υπα−
χθεί 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.
ζ) Η νομική μορφή, η εταιρική σύνθεση και η κατη−
γορία 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

1. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδί−
ου ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων υποβάλλονται στοιχεία
τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο, καθώς
και τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημο−
σιευμένοι ισολογισμοί) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της
απασχόλησης των εταιρειών του ομίλου (υποβληθείσες
Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από
την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης
επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμε−
νοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
2. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχε−
δίου 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.Δ. 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. Διάγραμμα συμμετοχών όπου εμφανίζονται οι επι−
χειρήσεις 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 περί−
πτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι−εταίροι ή ασκού−
ντες 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 επι−
χειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωση ΜΜΕ,
προσκομίζονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης των οικονο−
μικών μεγεθών (ισολογισμοί για επιχειρήσεις με βιβλία
Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β
κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχό−
λησης (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις
προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη
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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 πω−
λητή 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 Δ
Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από
το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμε−
τοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων
Α. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ 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, υποβάλ−
λονται για το καθένα:
i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων
τριών ετών,
ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντί−
γραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών
λογαριασμών,
iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών,
π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών. Σε πε−
ρίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφο−
ρετικές 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−εται−
ρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται
για το καθένα:
Τεκμηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφα−
λαίων 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 Κατηγορίας, και καταρ−
τισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογε−
γραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας, για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγο−
ρίας).
Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού πρόσω−
που μετόχου–εταίρου στην αύξηση μετοχικού−εταιρικού
κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δεν
προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα του ιδίου του με−
τόχου−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 οργανωμέ−
νη χρηματιστηριακή αγορά, αντί των ανωτέρω δικαι−
ολογητικών κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας
παραγράφου, υποβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης του με−
τοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση του Δημοσίου ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών
κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας παραγρά−
φου, υποβάλλονται κατά περίπτωση επαρκή στοιχεία
τεκμηρίωσης της πρόθεσης και δυνατότητας αυτών
να συμμετάσχουν στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κε−
φαλαίου.
γ) Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξη−
ση 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 προτεινό−
μενης επένδυσης (και απόφαση Διοικητικού Συμβου−
λίου 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) Κα−
ταθετήρια 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 κατα−
στατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδι−
κείο, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός
της.
ii. Πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντί−
γραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών
λογαριασμών.
iii. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κε−
φαλαίου 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 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύ−
πτονται 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. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την κάλυψη των Ιδίων Κεφαλαίων (ίδια χρηματοδό−
τηση) πέραν της Ιδίας Συμμετοχής, τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία
του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ 2δ
του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόμιμης υπόστα−
σης και λειτουργίας υφιστάμενου φορέα) σε περίπτωση
επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, και για
αυτές που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, υποβάλλεται
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επιπροσθέτως καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος
ισολογισμός υπογεγραμμένος από το λογιστή και το
νόμιμο εκπρόσωπο φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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