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ΘΕΜΑ: Παποσή Οδηγιών για ηην ενίζσςζη ηηρ πεςζηόηηηαρ ηων επισειπήζεων
(με παποσή δςναηόηηηαρ πποκαηαβολήρ έωρ και ποζοζηού 100% ηηρ
επισοπήγηζηρ με εγγςηηική επιζηολή καθώρ και για ηη δςναηόηηηα έκδοζηρ
εγγςηηικήρ επιζηολήρ με δεζμεςμένο λογαπιαζμό), καη’ εθαπμογή ηηρ
παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 18 ηος νόμος 4146/2013 «Διαμόπθωζη θιλικού
αναπηςξιακού πεπιβάλλονηορ ζε ζηπαηηγικέρ και ιδιωηικέρ επενδύζειρ και άλλερ
διαηάξειρ» (Α΄90).
1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ 4146/2013 «Δηακφξθσζε θηιηθνχ
αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζηξαηεγηθέο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α΄90) πξνβιέπεηαη φηη:
«1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη έσο ηελ 31-12-2014 θαη κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ, κεηά ην ηειεπηαίν εδάθην
ηνπ ζηνηρ. (iii), ηεο πεξ. α΄, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3299/2004
(Α΄261) φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινχζσο:
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«Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο πνζνζηνχ έσο θαη 100% ηεο επηρνξήγεζεο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο, κε ηελ πξνζθφκηζε
ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 10% απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην δηθαίσκα απηφ. Οη
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Η αλσηέξσ πξνθαηαβνιή απνηειεί κέξνο ή
ζχλνιν ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο.
Δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο
επηρνξήγεζεο, κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη εηδηθά απφ ην Εζληθφ Σακείν
Επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΕΣΕΑΝ Α.Ε.). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή έσο θαη 100% ηεο πξνβιεπφκελεο
επηρνξήγεζεο, ην ππφινηπν ηεο εγγχεζεο άλσ ηνπ 50%, κπνξεί λα θαιπθζεί κε
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινπο θνξείο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιελ ηεο ΕΣΕΑΝ Α.Ε.
Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε πνζνζηφ 50% θαη άλσ,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πιήξνπο θάιπςεο ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο απφ ην θνξέα ηεο επέλδπζεο, απνδεζκεχεηαη ε θαηαηεζεηκέλε Εγγπεηηθή
Επηζηνιή θαη ν επελδπηήο:
α. ιακβάλεη ην ππφινηπν ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο κεηά ηελ πηζηνπνίεζε
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο ζε πνζνζηφ έσο θαη 100% ή
β. δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη λέα Εγγπεηηθή Επηζηνιή, γηα ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο
αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλεο θαηά 10% δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη λέα
Εγγπεηηθή Επηζηνιή, γηα ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο
πξνζαπμεκέλεο θαηά 10% απφ ηξάπεδα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ηνπ
θαηαβιεζεί ην ηζφπνζν ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο, έσο ηελ πηζηνπνίεζε
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο
ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ ηηο
ηξάπεδεο θαη κε ηελ αίξεζε, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο λα θαηαηίζεηαη απεπζείαο ζε
δεζκεπκέλν απφ ηελ Σξάπεδα ινγαξηαζκφ.»
2. ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο θαη γηα πεξηνξηζκέλν θαη’ αξράο ρξνληθφ
δηάζηεκα, ήηνη έσο θαη ηελ 31-12-2014, δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Δηθηχσλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα
ππνβνεζεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, παξέρνληαη ζηνπο
επελδπηέο νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
α. Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα αηηνχληαη θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο
πνζνζηνχ έσο θαη 100% ηεο ζπλνιηθήο επηρνξήγεζεο, κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 10%, αληί πνζνζηνχ 50% φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ
πεξ. α΄, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3299/2004 (Α΄261) .
β. Δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο
επηρνξήγεζεο, κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη εηδηθά απφ ην Εζληθφ Σακείν
Επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΕΣΕΑΝ Α.Ε.), δηφηη ε έθδνζε εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ απφ ην ΕΣΕΑΝ απνηειεί ήδε κνξθή ελίζρπζεο.
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ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο άλσ ηνπ 50% θαιχπηεηαη επίζεο
κε εγγπεηηθή επηζηνιή εθηφο ηνπ ΕΣΕΑΝ.
γ. Γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη, εθηφο ησλ Σξαπεδψλ πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – κέινο
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ινηπνχο πηζηνπνηεκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο
ζε έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θνξείο, θαηά ηελ θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή
λνκνζεζία.
δ. Οη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ζπκπιεξσκαηηθή
πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, πξνζθνκίδνπλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ πνζνχ
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαηά ηα παξαπάλσ.
ε. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ ηηο
ηξάπεδεο θαη κε ηελ αίξεζε, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο λα θαηαηίζεηαη απεπζείαο ζε
δεζκεπκέλν απφ ηελ Σξάπεδα ινγαξηαζκφ, αληί λα εθηακηεχνληαη ζην φλνκα ηνπ
επελδπηή ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
ζη. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απνδεζκεχνληαη κε έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο,
πνπ ζα βεβαηψλεη ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο θαη πάλησο κέρξη ηελ έθδνζε βεβαηψζεσο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κε
ηελ νπνία ε Σξάπεδα ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε είδνπο ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εγγχεζε απηή.
δ. ε πεξίπησζε πνπ ην νξηζηηθνπνηεκέλν πνζφ επηρνξήγεζεο είλαη ρακειφηεξν απφ
ην πνζφ πνπ νξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθπίπηεη
κεξηθψο θαη ην πνζφ ηεο έθπησζεο επηζηξέθεηαη ζην Δεκφζην ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν
πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ην έγγξαθν ηεο αλσηέξσ πεξ. ζη’.
ε. Ωο πξνο ηνλ έιεγρν γλεζηφηεηαο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ,
εθαξκνγή έρνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αξηζ. 26022/8.6.2012 Εγθχθιην ηεο
Τπεξεζίαο καο κε ζέκα «Οδεγίεο ειέγρνπ γλεζηφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη
απνδέζκεπζήο ηνπο ….».
ζ. Ζεηήκαηα πξνθαηαβνιήο γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην λφκν
3908/2011 ξπζκίδνληαη κε ην ζρεηηθφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ
επελδπηψλ, ζα αθνινπζήζεη ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ (Π.Δ.
33/2011 θαη Π.Δ. 35/2011) απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ ψζηε λα παξέρεηαη θαη γη’ απηά δπλαηφηεηα
πξνθαηαβνιήο επίζεο έσο θαη ζε πνζνζηφ 100% ηεο επηρνξήγεζεο θαη κε αλάινγνπο
φξνπο.
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