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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  

Αζήλα,30/09/2009 

 

EΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

 
    Αξ. Πξση.48908/ΔΤ8007  

 

 

Κ Ο Ι Ν Η  A Π Ο Φ Α  Η  

 
ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ κε αξηζκ πξση. 40844/ΔΤ6681/21.08.2009      

«Πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνχ - Δκπνξίνπ- 

Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

Έρνληαο ππφςε: 

 
1. Σν λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 − 2013» (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007), 

2. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 

98/Α/22.4.2005), 

3. Σελ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξ. 1666/ΓΙΟΔ 89/13-1-2009 «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ 

Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ /40/Β/16-1-2009),  

4. Σν Π.Γ. 178/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο» (ΦΔΚ 

165/Α/14.07.2000), 
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5. Σν Π.Γ. 81/2002 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 

57/Α/21.03.2002),  

6. Σν Π.Γ. 4/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θαη 

Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 2/Β/08-07-2009), 

7.  Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ 3850/ΔΤ523 (ΦΔΚ333/Β/29.02.08) 

γηα ηελ Σξνπνπνίεζε (αλαδηάξζξσζε) ηεο απφθαζεο ζχζηαζε ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 

φπσο ηζρχεη, 

8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006, πεξί 

θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, 

9. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ.1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, 

10. Σα άξζξα 87, 88 θαη 89 ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 994/1998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 1998 γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 92 θαη 93 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νξηδφληησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο 

αληίζηνηρα, 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 2009/C83/01 Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν 

«Πξνζσξηλφ θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε ιήςε κέηξσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο κε 

ζθνπφ λα ζηεξηρζεί ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

αξηζ. C83 ηεο 7.4.2009), 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. C(2009) 5729/15.07.09 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην  θαζεζηψο ελίζρπζεο Ν304/2009, 

14. Σε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

αξηζ. L 124 ηεο 20/05/2003), 



 3 

15. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 2007/C/272/05 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε 

δηαηάζζνληαη λα αλαθηήζνπλ παξάλνκεο θαη αζπκβίβαζηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο, 

16. Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (.Γ.Δ.), φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

124125/ 22-12-08 πξάμε απνδνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

17. Σελ ππ. αξηζ. 14053/ΔΤ1749/27.3.2008 (ΦΔΚ 540Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

.Γ.Δ. (ΤΠΑΤΓ), φπσο ηζρχεη, 

18. Σελ κε αξηζκφ Δ (2007) 6015/29.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) (Κσδηθφο 

CCI2007GR6UN5001), 

19. Σελ κε αξηζκφ Δ(2007) 5443/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ηνπ Π.Δ.Π. Αηηηθή (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006), 

20.  Σελ κε αξηζκφ Δ(2007) 5441/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ηνπ Π.Δ.Π. Γπηηθή Διιάδα-Πεινπφλλεζνο-Ιφληνη Νήζνη (Κσδηθφο 

CCI 2007GR161PO007), 

21. Σελ κε αξηζκφ Δ(2007) 5337/26.10.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ηνπ Π.Δ.Π. Μαθεδνλία –Θξάθε (Κσδηθφο CCI 

2007GR161PO008), 

22. Σελ κε αξηζκφ Δ(2007) 5332/26.10.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ηνπ Π.Δ.Π. Θεζζαιία-ηεξεά Διιάδα-Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 

2007GR16UPO001), 

23. Σελ κε αξηζκφ Δ(2007) 5439/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ηνπ Π.Δ.Π. Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 

2007GR16UPO002), 

24. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επηζηνιή ηεο Danuta Hubner, 

Δπίηξνπν γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ 

ππνζηήξημεο γηα επελδχζεηο σο κέζν αληίδξαζεο ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, 

25. Σν νινθιεξσκέλν ρέδην Αλάθακςεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο (COM(2008) 

800/26.11.2008), κε ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία,  

26. Σελ ππ’ αξηζ. COM (2008) ηειηθφ 876/16.12.2008 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ζέκα «πνιηηηθή γηα 



 4 

ηε ζπλνρή: Δπελδχνληαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία», ε νπνία ππνβιήζεθε 

γηα λα πιαηζηψζεη ην επξσπατθφ ζρέδην γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, θαη 

έρεη σο ζηφρν λα δψζεη έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη επελδχζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη λα πξνβάιεη κηα 

ζεηξά κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα λα επηηαρπλζεί ε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, 

27.  Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 32842 / ΔΤ 5239 / 30.06.2009 (ΦΔΚ 

1299/Β/01.07.2009) Τπνπξγηθή Απφθαζε, «Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαρείξηζε δξάζεσλ ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007-2013 ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 4 θαη 17 ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267 Α' )», 

28.  Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 34704 / ΔΤ 5269 / 09.07.2009 (ΦΔΚ 

1418/Β/15.07.2009) Τπνπξγηθή Απφθαζε, «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ ελίζρπζεο κε ηε κνξθή άκεζεο επηδφηεζεο ζην πιαίζην ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ  βάζεη ηνπ Πξνζσξηλνχ Πιαηζίνπ», 

29.  Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 36318 / ΔΤ 5868 / 17.07.2009 (ΦΔΚ 

1525/Β/27.07.2009) Τπνπξγηθή Απφθαζε, «Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013, θαη νξηζκφο ησλ 

πνζψλ, πνζνζηψλ θαη εληζρχζεσλ», 

30. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ  πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, επηπιένλ ηεο δαπάλεο πνπ 

πξνθαιείηαη κε ηελ ΚΤΑ κε αξηζκ. 40844/ΔΤ6681/21.08.2009 (ΦΔΚ: 

1750/Β/24.08.2009), ε νπνία ηξνπνπνηείηαη  κε ηελ παξνχζα 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

 

 

Σελ ηξνπνπνίεζε  ηεο  κε αξηζκ. 40844/ΔΤ6681/21.08.2009 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο  ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 1750/Β/24.08.2009) κε ζέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ 

ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ηνκείο Μεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνχ - Δκπνξίνπ- Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», φπσο 

αθνινπζεί: 
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Άξζξν 1 

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: 

 

«Άξζξν 7 

1. Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ζα ππνβιεζνύλ από 01-09-2009  έωο θαη 

18-12-2009. Η θαηαιεθηηθή ώξα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ηνπ «Δληύπνπ 

ππνβνιήο πξόηαζεο» από ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (Δ.Φ.Γ) 

είλαη ε 14:00.  

 
Οη Δ.Φ.Γ. πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Παξνχζαο, 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παράρτημα ΙΑ.  

2. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο, ε επελδπηηθή πξφηαζε δελ 

παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Γ.. 

3. Ο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνβάιιεη ηελ επελδπηηθή ηνπ πξφηαζε 

ζε έλα Τπνθαηάζηεκα ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Δ.Φ.Γ.) επηιέγνληαο 

κεηαμχ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Δ.Φ.Γ. γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. Σα ππνθαηαζηήκαηα 

ησλ Δ.Φ.Γ. πνπ έρνπλ νξηζηεί σο θνξείο ππνδνρήο πεξηιακβάλνληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζην www.ependyseis.gr.  

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

λεζί ηεο ρψξαο πιελ ησλ λήζσλ Κξήηεο θαη Δχβνηαο, ε επελδπηηθή πξφηαζε 

κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηεο ελίζρπζεο ζε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα ζεκεία ππνδνρήο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηνλ Δ.Φ.Γ. γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ παξφληνο κέηξνπ ελίζρπζεο, αλεμαξηήησο Πεξηθέξεηαο». 

 

Άξζξν 2 

 

Σν παξάξηεκα Η «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ» ηεο ΚΤΑ πξνθήξπμεο αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

 

«(I) ΓΙΚΑΙOΛOΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣOΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣOΠOΙΗΗ ΣΗ 

ΚΑΣΑΒOΛΗ ΣΗ ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣOΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣOΠOΙΗΗ ΣΗ 

ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

 

http://www.ependyseis.gr/
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Α.  Πξoθεηκέλoπ γηα Α.Δ 

 Απφθαζε ηεο Γ.. γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία ζα 

γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο αχμεζεο 

 ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έγθξηζε ηεο 

νηθείαο Ννκαξρίαο γηα θαηαρψξηζε ζην ΜΑΔ εάλ δελ έρεη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ δεκνζηεπζεί 

 Απφθαζε ηoπ Γ. γηα ηελ πηζηoπoίεζε ηεο θαηαβoιήο  ηεο   αχμεζεο 

ηνπ κεηoρηθoχ θεθαιαίoπ θαη ηo ζρεηηθφ Φ.Δ.Κ. δεκoζίεπζήο ηoπ ή 

έγθξηζε ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο γηα θαηαρψξεζε  ζην ΜΑΔ εάλ δελ έρεη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ δεκνζηεπζεί. 

 Δγγξαθέο αχμεζεο θαη  θαηαβνιήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

 Παξαζηαηηθά ηξαπεδψλ (θαηαζεηήξηα) γηα ηελ ελ’ ιφγσ θαηαβνιή ηεο 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ  θεθαιαίνπ. 

 

Β.  Πξoθεηκέλoπ γηα Δ.Π.Δ 

        Απφθαζε ηεο Γ.. ησλ εηαίξσλ γηα αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο αχμεζεο. 

 Φ.Δ.Κ. αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ δελ έρεη δεκνζηεπζεί, 

αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ηξνπνπνίεζεο πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζην νηθείν Πξσηνδηθείν θαη αληίγξαθν ηνπ ΣΑΠΔΣ . 

 Παξαζηαηηθά  ηακεηαθήο θαηαβνιήο γηα ηελ ελ’ ιφγσ  αχμεζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

  Δγγξαθέο αχμεζεο θαη θαηαβνιήο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

 

 

Γ.  Πξoθεηκέλoπ γηα O.Δ θαη Δ.Δ. 

  Σξνπνπνίεζε ηνπ  ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο   ιφγσ αχμεζεο 

ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  κε κεηξεηά εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επέλδπζεο ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ζην νηθείν Πξσηνδηθείν.  

 Παξαζηαηηθά  ηακεηαθήο θαηαβνιήο  ηεο αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ,  γηα επηρ/ζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄θαηεγνξίαο. 
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 .Δγγξαθέο αχμεζεο θαη  θαηαβνιήο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γηα επηρ/ζεηο 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο. ρεηηθέο εγγξαθέο ζε πεξίπησζε 

ηήξεζεο βηβιίσλ Β΄θαηεγνξίαο. 

 

Γ1.  Πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (κε βηβιία Γ΄θαηεγνξίαο) 

παξαζηαηηθά ηακεηαθήο θαηαβνιήο αύμεζεο θεθαιαίνπ επηρ/ζεο ( ίδην 

θεθάιαην) 

  Δγγξαθέο αχμεζεο θαη θαηαβνιήο θεθαιαίνπ επηρ/ζεο 

Γ2. Πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (κε βηβιία Β΄θαηεγνξίαο)  

 ρεηηθέο εγγξαθέο ζην Βηβιίν Δζφδσλ – Δμφδσλ ΚΑΙ ζην Μεηξψν Παγίσλ  

 

Δ. Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά (γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ηεξνύλ Βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο) 

Δθφζνλ ηα θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά πξνβιέπνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε 

σο ηξφπνο θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδεηαη ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ  ηεο εηαηξίαο κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ  

γηα ηελ επέλδπζε  επί κία ηξηεηία (3εηία) απφ  ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Δπίζεο απαηηείηαη αληίγξαθν αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ  

Απνζεκαηηθά»  ή νη ηζνινγηζκνί ησλ ζρεηηθψλ ρξήζεσλ. 

 

 

 

 

(II) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ  

 

 Πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο πεξί: α) 

κε αίηεζεο ζε πηψρεπζε θαη β) πεξί κε πηψρεπζεο θαη γ) κε ζέζεο 

απηήο ζε εθθαζάξηζε ή ιχζε. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεσο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ( ζε ζρέζε  κε ηα πξνζθνκηζζέληα θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ). 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο φηη ε δεκφζηα 

επηρνξήγεζε δελ έρεη εθρσξεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη πξφζθαην πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
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ηεο εηαηξίαο/αηνκηθήο επηρείξεζεο γηα ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα ηελ 

είζπξαμε ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο ή (εθφζνλ ε δεκφζηα επηρνξήγεζε 

έρεη εθρσξεζεί) ζχκβαζε εθρψξεζεο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο γηα ηελ είζπξαμε ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα εηο δηπινχλ. 

       Βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ πεξί κε νθεηιήο, εηο δηπινχλ  

 

Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

Ιωάλλεο 

Παπαζαλαζίνπ 

Κωλζηαληίλνο 

Υαηδεδάθεο 

Κωλζηαληίλνο 

Μαξθόπνπινο 
 


