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Θέµα : Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ενίσχυσης της  

προκαταβολής της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια του Ν. 

3299/2004 που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών.   
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Έχοντας υπόψη : 

 

1.   Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση»  

και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού. 

 
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005). 
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3. Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10-3-2004) "∆ιορισµός Υπουργών 

και Υφυπουργών ". 

 

   4. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-7-2000) "Περί Οργανισµού 

του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 

 

   5. Το υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 Π.∆. (ΦΕΚ 57/Α΄/21-03-2002) "Συγχώνευση των 

Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών". 

 

   6. Την υπ΄ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-10-2005)  

κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού  Οικονοµίας και Οικονοµικών 

"Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών" . 

  7. Την υπ΄ αριθµ. 40929/4-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών «Περί δικαιολογητικών καταβολής ενισχύσεων – Προκαταβολή της 

επιχορήγησης και καθορισµός του περιεχοµένου της εγγυητικής επιστολής».  

 

  8. Τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργούνται στις επιχειρηµατικές µονάδες που 

δραστηριοποιούνται στις χαρακτηριζόµενες ως πυρόπληκτες περιοχές, καθώς 

και τις σοβαρές αρνητικές επιδράσεις της φυσικής καταστροφής της πυρκαγιάς 

στις τοπικές οικονοµίες. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού της προκαταβολής 

της επιχορήγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 περ. 1 υποπ. iii του ν. 

3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων 

περιοχών, είναι κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ. 40929/2-11-2005 

κανονιστικής απόφασης, τα ακόλουθα :  

 ��  Aίτηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 
 �� Προσκόµιση εγγυητικής επιστολής για ποσό αντίστοιχο της αιτούµενης   

προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 10%. 
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. ����� ��
. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει εφαρµογή µέχρι τη συµπλήρωση ενός 

έτους από την ηµεροµηνία αυτή.  

 �� Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β'). 
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1. Εθνικό Τυπογραφείο για ∆ηµοσίευση στο Τεύχος Β’. 
 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
-Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
 ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων 

 
3. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των 

Περιφερειών της χώρας  

4. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)  
 

5. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (τέως Υπ. Οικονοµικών) 
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας, Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 
∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος ∆12, Τµήµα Β 
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11..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΑΑλλοογγοοσσκκοούύφφηη  
22..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  κκ..  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΦΦώώλλιιαα  
33..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΜΜοουυσσοουυρροούύλληη  
44..  ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιααςς  κκααςς  ΜΜάάννττωωςς  ΜΜιιχχααλλοοπποούύλλοουυ  
55..  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΈΈγγκκρριισσηηςς  κκααιι  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

Όλα τα τµήµατα 

 


