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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. 3/11.1.2011 (1)
  Περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου για την αίτη−

ση υποβολής στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύ−
σεων του Ν. 3894/2010 .

 Η ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 

«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010).

2. Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατη−
γικών Επενδύσεων της 11−1−2011.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όσον 
αφορά ένταξη επένδυσης στις διαδικασίες στρατηγικών 
επενδύσεων κατά την έννοια του νόμου αυτού απαι−
τούνται:

Α) Αίτηση υπαγωγής.
Β) Επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει με−

ταξύ άλλων:
i. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).
ii. Τεκμηρίωση της ικανοποίησης των κριτηρίων του 

πρώτου άρθρου του νόμου 3894/10.
iii. Αιτούμενη συνδρομή από το Ελληνικό Δημόσιο σύμ−

φωνα με το νόμο 3894/10.
iv. Στοιχεία φορέα της επένδυσης
Ιδίως:
1. Επωνυμία και σύντομο ιστορικό του υποψήφιου 

επενδυτή.

2. Μετοχικό σχήμα, στοιχεία φερεγγυότητας του 
φορέα της επένδυσης των μετόχων και εταίρων του, 
καθώς και πρότερη γενική και ειδική επαγγελματική 
εμπειρία του υποψήφιου επενδυτή.

3. Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, εταιρείες με 
συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες 
συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι του φορέα της επέν−
δυσης, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για 
νομικά.

4. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των τελευταί−
ων τριών ετών του υποψήφιου επενδυτή

ν. Αναλυτικό προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο 
(business plan) προς ένταξη.

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλ−
λων, πληροφορίες και στοιχεία στους κάτωθι άξονες:

1. Επιχειρηματικό Όραμα (Vision) της νέας επένδυσης 
και αποστολή της εταιρείας υλοποίησης του επενδυ−
τικού σχεδίου (Mission statement).

2. Βαθμός ωριμότητας του επενδυτικού σχεδίου.
3. Χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης: ανάλυση και 

τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και της διασφάλισης των 
πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του 
έργου.

4. Ομάδα διοίκησης και διαχείρισης του έργου.
5. Σκοπιμότητα και στόχευση της επένδυσης
6. Απαιτούμενη αδειοδότηση για την υλοποίηση της 

επένδυσης.
7. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομία της 

επένδυσης.
8. Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης, αιτιολόγηση 

επιλογής της τοποθεσίας εγκατάστασης, πολεοδομικά, 
χωροταξικά και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά ακινήτου 
(ενδεικτικά: δασικά, αρχαιολογικά, αιγιαλός, εφόσον 
έχουν περιέλθει στη γνώση του επενδυτή) και συμβα−
τότητα με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, προϋπολογι−
σμός επιμέρους έργων και συνολικής επένδυσης, χρή−
σεις εγκαταστάσεων, ενεργειακά χαρακτηριστικά, έργα 
περιβάλλοντος χώρου, συνοδά και βοηθητικά έργα, 
έργα σύνδεσης, αποθετήρια, μηχανολογικός και άλλος 
εξοπλισμός.

10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους έρ−
γων και της συνολικής επένδυσης, καθώς και χρονικός 
ορίζοντας έναρξης λειτουργίας της επένδυσης.
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11. Περιγραφή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα πα−
ραχθούν ή θα προσφέρονται και η εξαγωγική δυναμική 
τους.

12. Χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και κατανά−
λωση στην προβλεπόμενη μονάδα.

13. Απασχόληση: Υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασί−
ας πλήρους, εποχικής και μερικής απασχόλησης, καθώς 
και μετατροπή σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

14. Οργανωτική δομή της νέας επιχείρησης (οργανό−
γραμμα εταιρείας, γεωγραφική κατανομή κ.ά.).

15. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 
της νέας εταιρείας.

16. Στρατηγική Marketing και προώθησης.
vi. Εκτίμηση βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου.
1. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλλουν τις χρη−

ματοοικονομικές προβλέψεις τους για την περίοδο κα−
τασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων και την 
περίοδο λειτουργίας και εκμετάλλευσης διακριτά και 
υπό μορφή λεπτομερούς μοντέλου («Χρηματοοικονομικό 
μοντέλο»).

2. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει υπόψη και να πραγματοποιεί υπο−
λογισμούς για μεταβολές στις κύριες παραδοχές του 
υποψηφίου και στις παραδοχές, που επηρεάζουν πάσης 
φύσεως έσοδα και δαπάνες της Εταιρείας.

3. To Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να συ−
νοδεύεται από πλήρη περιγραφή, ανάλυση και τεκμη−
ρίωση των παραδοχών στις οποίες έχουν βασιστεί οι 
χρηματοοικονομικές προβλέψεις.

4. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει 
ανάλυση και τεκμηρίωση των επιμέρους και συνολικών 
χρηματορροών του έργου, αναλύοντας τις κύριες παρα−
δοχές του υποψηφίου επενδυτή σε σχέση με την προτει−
νόμενη επένδυση, με βάση και σε πλήρη αντιστοιχία με 
το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο της επένδυσης, 
στο οποίο θα εμφαίνονται διακριτά οποιοσδήποτε επι−
πτώσεις προέρχονται από τυχόν ειδικές φορολογικές 
ρυθμίσεις που αιτείται ο υποψήφιος επενδυτής για περί−
οδο 30 ετών που άρχεται και περιλαμβάνει την περίοδο 
κατασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων.

5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα παρέχει εκτι−
μήσεις των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της 
προτεινόμενης επένδυσης, όπως ενδεικτικά: εσωτερικό 
συντελεστή απόδοσης της επένδυσης, καθαρή παρούσα 
αξία, δείκτες εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, 
αποδόσεις επί του ενεργητικού, επί του επενδυμένου 
κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων.

6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρη−
σης, συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, σε τρέχουσες 
τιμές ανά έτος για τουλάχιστον τα πρώτα δέκα έτη του 
επενδυτικού τους σχεδίου από την ημερομηνία έναρξης 
της περιόδου κατασκευής των υποδομών.

Γ) Μελέτη άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επέν−
δυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, με−
σοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα investment 
impact assessment), η οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων:

1. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).
2. Επιδράσεις σε επίπεδο κλάδου.

3. Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς).

4. Βελτίωση κάλυψης αναγκών εγχώριας αγοράς: α) 
σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης, β) σε επίπεδο ενδιά−
μεσων αγαθών.

Ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθ−
μιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου.

6. Αναμενόμενες εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών 
σε όγκους και ποσά.

7. Αύξηση της απασχόλησης.
8. Εισροή συναλλάγματος (από χώρες εκτός Ε.Ε.).
9. Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (τόπος εγκα−

τάστασης: περιοχές με ανάπτυξη χαμηλότερη από τον 
μέσο της χώρας).

10. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
11. Διαφοροποίηση προϊόντος ή/και υπηρεσιών.
12. Μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας 

από άλλα κράτη.
13. Άνοιγμα νέων αγορών ή/και δημιουργία νέας αγο−

ράς.
14. Χρήση εγχώριων πρώτων υλών (εισροές από τοπική 

ή/και περιφερειακή αγορά).
15. Ανταγωνιστικό ή/και στρατηγικό πλεονέκτημα της 

επένδυσης το οποίο μετουσιώνεται σε εθνικό.
16. Προστιθέμενη αξία προϊόντος ή/και προσφερόμε−

νων υπηρεσιών (ως ποσοστό της ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής).

17. Δημιουργούμενη θετική αναγνωρισιμότητα για την 
χώρα και την οικονομία της.

18. Ανάπτυξη συνεργιών, συνεργασιών και δημιουργία 
δικτύων ή και clusters σε επίπεδο περιφέρειας, χώρας 
ή διεθνώς.

19. Επιχειρηματική εκμετάλλευση έρευνας και τεχνο−
λογίας, η οποία παράγεται στα ελληνικά και ξένα Πα−
νεπιστήμια.

20. Ευρεσιτεχνίες − δημιουργία καινοτομίας.
21. Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών εισροών και 
πρώτων υλών. Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Πε−
ριορισμός ενεργειακού κόστους και αξιοποίηση Α.Π.Ε. 
Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, μεί−
ωση ρύπων, υιοθέτηση διεθνών προτύπων).

22. Θέσεις απασχόλησης σε άτομα με ειδικές ανά−
γκες.

23. Δέσμευση για ανταπόδοση στην κοινωνία (κοινω−
νικό μέρισμα).

Δ) Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
του ακινήτου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμε−
τώπισης τους, ανάλογα με το είδος και τη φύση της 
επένδυσης.

Ε) Πιστοποιητικά κατοχής παγίων στοιχείων ή συμβά−
σεις μισθώσεως ή συνεργασίας με τον κάτοχο παγίου 
στοιχείου (π.χ. γη, ευρεσιτεχνία κ.ά.).

ΣΤ) Αντίγραφα εγγράφων σχετικά με την αδειοδότη−
ση της εν λόγω επένδυσης (παλαιότερες προσπάθειες 
αδειοδότησης, αλληλογραφία με Υπουργεία, Υπηρεσίες 
και φορείς, περιληπτικό ιστορικό των ενεργειών που 
έχουν γίνει έως σήμερα).

Ζ) Νομιμοποιητικά στοιχεία του φορέα του επενδυτι−
κού σχεδίου, (για υφιστάμενες εταιρείες κωδικοποιημέ−
νο καταστατικό, δημοσιευμένα ΦΕΚ, για υπό σύσταση 
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εταιρείες συμβολαιογραφική πράξη καταστατικού, για 
φυσικά πρόσωπα, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή/και 
διαβατηρίου, ΑΦΜ και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.)

Η) Δήλωση ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1(δ) του Ν. 3894/2010.

Θ) Αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής 
Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης στην «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
Ν. 3894/2010, σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται στην εφορία ή μέσω τράπεζας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

F
   Αριθ. απόφ. 2/11.1.2011 (2)
 Σχετικά με το ύψος των διαχειριστικών αμοιβών και τον 

τρόπο υπολογισμού αυτών .

 Η ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δι−

αφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 
Α΄ 204/2.12.2010).

2. Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατη−
γικών Επενδύσεων της 11−1−2011.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Α. Το πάγιο ύψος της οφειλόμενης προς την «Επενδύ−
στε στην Ελλάδα Α.Ε.» Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολό−
γησης επενδυτικών προτάσεων των Δημόσιων και Ιδιω−
τικών Στρατηγικών Επενδύσεων, σε δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Β. Απαραίτητη κρίνεται η τροποποίηση του τρίτου 
εδαφίου του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 ως προς τη 
μέθοδο υπολογισμού της οφειλόμενης Διαχειριστικής 
Αμοιβής Προώθησης επενδυτικών προτάσεων των Ιδι−
ωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων, ως εξής:

«Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης κα−
θορίζεται ως ακολούθως:

α. Για επενδυτική πρόταση κόστους έως εκατό εκα−
τομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης.

β. Για επενδυτική πρόταση κόστους άνω των εκατό 
εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και έως διακόσια εκα−
τομμύρια (200.000.000) ευρώ:

έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης, και

για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια 
(100.000.000) ευρώ, στο 0,1% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

γ. Για επενδυτική πρόταση κόστους άνω των διακο−
σίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ:

έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης,

για το ποσό που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύ−
ρια (100.000.000) ευρώ και έως διακόσια εκατομμύρια 
(200.000.000) ευρώ, στο 0,1% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης και

για το ποσό που υπερβαίνει τα διακόσια εκατομμύρια 
(200.000.000) ευρώ, στο 0,025% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.»

Στο συνολικό ποσό το οποίο υπολογίζεται με τον 
πιο πάνω τρόπο ως Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης 
λογίζεται επιπρόσθετα και ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Γ. Καθορίζεται ως τρόπος καταβολής των οφειλόμε−
νων Διαχειριστικών Αμοιβών Αξιολόγησης και Προώ−
θησης επενδυτικών προτάσεων η κατάθεση σε τραπε−
ζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.», τα στοιχεία των οποίων δημοσιοποιούνται 
προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές με επιμέλεια 
της εταιρείας. Η καταβολή των εν λόγω Διαχειριστικών 
Αμοιβών αποδεικνύεται βάσει των σχετικών αποδεικτι−
κών καταβολής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. 
1 περ. ε και 15 παρ. 1 περ. α του ν. 3894/2010. Ο έλεγχος 
της καταβολής των οικείων ποσών διενεργείται από την 
οικονομική υπηρεσία της εταιρείας. Τα εν λόγω ποσά 
διατίθενται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για 
την εκπλήρωση των σκοπών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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    Ορισμός τυπικής διαδικασίας αιτήσεων υπαγωγής .

 Η ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 3894/2010 

«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010).

2. Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατη−
γικών Επενδύσεων της 11−1−2011.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τα μέλη συμφώνησαν ομοφώνως στον καθορισμό της 
τυπικής διαδικασίας υπαγωγής ως εξής:

Στάδιο 1) Για τη διαδικασία υποβολής ενός έτοιμου 
προς υποβολή επενδυτικού σχεδίου ο ιδιώτης επενδυ−
τής προκαταρκτικά να αποστέλλει μέσω της ειδικά δια−
μορφωμένης ιστοσελίδας της «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε.» ηλεκτρονικό αίτημα για τον ορισμό συνάντησης 
λαμβάνοντας αριθμό προτεραιότητας.

Το αίτημα του επενδυτή συνοδεύεται απαραιτήτως 
από τα ακόλουθα αρχεία:

α) Επιτελική σύνοψη (executive summary) της επέν−
δυσης, στο οποίο τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική 
αξιοπιστία της επένδυσής του.

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της 
επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact 
assessment).

Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» οφείλει να μελετήσει 
τα υποβαλλόμενα αρχεία και να προετοιμαστεί για την 
υποδοχή του νέου επενδυτικού σχεδίου.

Η συνάντηση οριστικής υποβολής ορίζεται άμεσα και 
κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, στη συντομότερη 
δυνατή ημερομηνία για την «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε.».

Στάδιο 2) Την ημέρα της συνάντησης οριστικής υπο−
βολής ο επενδυτής παραδίδει το έγγραφο που θα 
προετοιμάσει και θα ορίσει ως «Αίτηση Υποβολής η 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στον 3894/10» και ταυτό−
χρονα οφείλει απαραιτήτως να υποβάλει σε τρία όμοια 
αντίτυπα (hard copies) αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή 
τα ακόλουθα:

α) Πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της 
επένδυσης,

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της 
επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact 
assessment),

γ) Κάθε πρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιμάται ως 
απαραίτητο για την τεκμηριωμένη παρουσίαση του 
επενδυτικού σχεδίου και των επιπτώσεων του σύμφω−
να με το νόμο,

δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την 
Invest in Greece σχετικά με την επεξεργασία των δε−
δομένων της επένδυσης,

(ε) Αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής 
Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης,

(στ) Κάθε επιμέρους στοιχείο όπως αυτό αποφασίζε−
ται ή εξειδικεύεται από αποφάσεις της ΔΕΣΕ.

Κατά την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου και 
των συνοδευτικών αυτού εγγράφων, ένα εκ των τριών 
αντιτύπων απαραιτήτως αριθμείται, σφραγίζεται και 

μονογράφεται και από τα δύο μέρη και εν συνεχεία 
φυλάσσεται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», 
ως «πρωτότυπο αρχείο» (master copy). To αρχείο αυτό 
δύναται, εν συνεχεία, να ψηφιοποιηθεί και να αποκτήσει 
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Με το πέρας της παραλαβής, δημιουργείται και υπο−
γράφεται από τα μέρη αναλυτικό πρακτικό παραλαβής 
επενδυτικού σχεδίου, ο επενδυτής υπογράφει ανέκκλη−
τη εντολή / εξουσιοδότηση προς την «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» και εν συνεχεία εγγράφεται στο «ειδικό 
βιβλίο» της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» λαμβάνοντας 
σχετικό πρωτόκολλο.

Η προθεσμία των 15 ημερών για την αξιολόγηση της 
επενδυτικής πρότασης από την «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.» ξεκινά με την εγγραφή του σχεδίου στο 
«ειδικό βιβλίο». Η αίτηση υπαγωγής δεν καταχωρίζε−
ται στο ειδικό βιβλίο σε περίπτωση ελλείψεως τυπικά 
απαιτούμενου δικαιολογητικού εγγράφου. Σε περίπτωση 
που η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εντός της ως άνω 
ταχθείσας προθεσμίας δεν είναι σε θέση να προχωρή−
σει σε πλήρη και αιτιολογημένη αξιολόγηση και απαιτεί 
προς τούτο πρόσθετα δικαιολογητικά συμπληρωμα−
τικά στοιχεία ή έγγραφα, η εταιρεία υποχρεούται να 
αποστείλει την έκθεση αξιολόγησης της στην ΔΕΣΕ 
με ειδική μνεία των κατά την κρίση της απαιτούμενων 
πρόσθετων στοιχείων.

Η ΔΕΣΕ δύναται με την απόφασή της να αναπέμψει 
τον φάκελο στην εταιρεία ορίζοντας τα πρόσθετα ανα−
γκαία στοιχεία, τάσσοντας ορισμένη προθεσμία για την 
υποβολή τους καθώς και προθεσμία στην εταιρεία για 
την οριστική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» οφείλει να 
παρέχει άμεση, πλήρη και πρωτογενή ενημέρωση του 
επενδυτικού κοινού, τόσο γενικότερα αναφορικά με τις 
προβλέψεις και διαδικασίες που απορρέουν από τον 
νόμο 3894/2010, όσο και ειδικότερα σχετικά με συγκε−
κριμένα ώριμα επενδυτικά σχέδια. Οι υπηρεσίες αυτές 
θα παρέχονται χωρίς αντίτιμο πριν την έναρξη της δια−
δικασίας υποβολής και οι επενδυτές θα πρέπει να παρο−
τρύνονται να τις χρησιμοποιούν προς όφελός τους.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02002942202110004*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-02-25T10:33:43+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




