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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Ά ρ θ ρ ο 1
Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων του καθεστώτος Συνέργειας και 
Δικτύωσης (άρθρο 13 παρ. 1 περ. δ) είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τε−
χνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων−Επενδυτικός 
Νόμος (ΠΣΚΕ−Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.

α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

γ) Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού 
Νόμου (www.ependyseis.gr).

δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο 

του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση αγοράς − μεταφοράς τε−
χνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης 

της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.

στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής (πρέπει να υποβληθεί τόσο για 
την Κοινοπραξία όσο και για καθένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας).

− Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, 

− Στοιχεία του φορέα και των μετόχων−εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 17303/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών 
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011»

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, και η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρό−
σωπο της Κοινοπραξίας. Η Δήλωση που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης υποβάλλεται για την Κοινοπραξία 
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και για το καθένα μέλος της Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Ά ρ θ ρ ο 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), όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 

17301 19−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους κατα−
βολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις 
του νόμου 3908/2011».

β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής χρη−
ματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (25%) του συμβατικού 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης.

Στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων και/ή της δυνατότητας εξωτερικής 
χρηματοδότησης, ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοπραξίας οφείλει να τεκμηριώσει τη χρηματοδότηση του 
επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. 

γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:
− η έδρα της Κοινοπραξίας
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− το ποσοστό συμμετοχής και οι υποχρεώσεις καθενός εκ των μελών στην Κοινοπραξία
− η εκπροσώπηση της κοινοπραξίας
− ο σκοπός της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα πρέπει να συνίσταται στην κατάθεση φακέλου για την ένταξη της 

Κοινοπραξίας στο καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας και την ανάληψη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
σε περίπτωση υπαγωγής αυτού στις διατάξεις του παρόντος.

− η διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 έτη από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
− δήλωση για την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σε περίπτωση που 

αυτό υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.

δ) Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδο−
τικής μίσθωσης. 

ε) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων−μελών της Κοινοπραξίας (προσκομί−
ζονται από καθένα εκ των μελών της Κοινοπραξίας).

(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη
επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).

στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκομίζεται από καθένα μέλος της Κοινοπραξίας).
(1) Φορολογική ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου 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 (αρκεί 
ο τίτλος κυριότητας να υπάρχει σε ορισμένο μέλος της κοινοπραξίας, με ταυτόχρονη δέσμευση αυτού να το 
εισφέρει στη νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί).

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημό−
σιου 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 Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου 
φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

η) Τεκμηρίωση χαρακτήρα κινήτρου (για μεγάλες επιχειρήσεις)
Εάν φορέας του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού είναι Μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει επιπρόσθετα, 

με την υποβολή της αίτησής τους, να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας 
κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 2 β 
του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

Ά ρ θ ρ ο 3 
Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής 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, τα οποία ενισχύονται με το παρόν καθεστώς, 
ήτοι για τα επενδυτικά σχεδία μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2, παράγραφοι 2.2. και 
2.3. της ως άνω απόφασης), και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του 
νόμου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στα 
άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 4
Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους 
φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίσεων ή αδειών 
(ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.), 
οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσας απόφασης.




