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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1292/τεύχος Β΄/25-7-2007
ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισµός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών
σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της
περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/3-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
37 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/2006), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.

Τη µε αριθ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών
Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, βάση
του Κανονισµού (ΕΚ) 1628/2006.

3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
(98/C 74/06).
4.

Τo άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5.

Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10-3-2004) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».

6.

Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-7-2000) «Περί Οργανισµού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας».

7.

Τις διατάξεις του Π.∆. 81/20-3-02 (Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α΄/21-3-02) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών».
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8.

Τις διατάξεις του Π.∆. 229/86 (Φ.Ε.Κ. 96/Α/86) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας», του Π.∆. 396/82 (Φ.Ε.Κ. 172/Α/82) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας» και του Π.∆. 189/95 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/95) «Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων
του Π.∆. 396/89.

9. Την υπ’ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ/1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ.1432/τ.Β’/14-10-2005) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών».
10. Την υπ΄ αριθµ. 23467/23-6-2005 (Φ.Ε.Κ. 870/τ.Β/27-6-2005 µε τη διόρθωση σφάλµατος στο
Φ.Ε.Κ. 1366/Β/3-10-2005), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης περί ¨Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των
επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της
περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004¨.

Aποφασίζουµε
Άρθρο 1
Έννοια, προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις
Για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της
υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζονται :
1.

Έννοια. Υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας νοείται η παραλαβή, µεταφορά, αποθήκευση,
συσκευασία και ανεφοδιασµός σε επιχειρηµατικές µονάδες, υλικών και εµπορευµάτων (α΄
ύλες, ενδιάµεσα – τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής
πληροφορίας.

2. Φορείς. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 3299/2004.
3. Προδιαγραφές. Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία νέων σύγχρονων
µονάδων ολοκληρωµένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) ή στην επέκταση,
εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων µε σκοπό την ουσιαστική βελτίωση
παρεχόµενων υπηρεσιών.
4. Προϋποθέσεις.
i. Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό µονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και
θέσης σε λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής & επικοινωνιών –
τηλεµατικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν
γένει διαχείρισης των υλικών - εµπορευµάτων.
Συµπληρωµατικά, επενδυτικά έργα για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
πληροφοριακών συστηµάτων υποστήριξης των διοικητικών και λοιπών λειτουργιών της
µονάδας.
Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών (WMS), εκτύπωσης – ανάγνωσης
γραµµωτού κώδικα, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, συλλογής & τηλεµετάδοσης δεδοµένων, διαχείρισης
στόλου διανοµών κλπ.
ii. Στη περίπτωση υφιστάµενων µονάδων για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση επέκτασης ή και
εκσυγχρονισµός τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α θα πρέπει στην
οικονοµικο-τεχνική µελέτη να περιγράφεται αναλυτικά η υπάρχουσα υποδοµή.
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5. Όροι.
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου για ίδρυση νέας µονάδας, επέκταση και εκσυγχρονισµό
υφιστάµενης µονάδας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον επτακόσιες χιλιάδες (700.000)
ευρώ.
6. ∆ικαιολογητικά υποβολής επενδυτικών σχεδίων.
Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία που καθορίζονται στην
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 7
παρ. 4α του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ενισχυόµενες δαπάνες
1. Είδη ενισχυόµενων δαπανών
i.

Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

ii. H αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και
συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
iii. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά
για µικρές επιχειρήσεις.
iv. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η
χρήση.
v.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού. Ειδικότερα, την αγορά και εγκατάσταση πληροφοριακών
συστηµάτων και συστηµάτων τηλεµατικής για την αποδοτική διαχείριση των αποθεµάτων
– διανοµών.

vi. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής
µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού
και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
vii. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού προοριζόµενου για τη συνεστίαση των
εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον
αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
viii.Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας.
ix. Οι δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, εγκατάστασης και
λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών, και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα
πιστοποίησης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα.
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x.

i. Οι δαπάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επί
µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών
διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση
των µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών µελετών
επιδόσεων.
Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να προσδιορίζονται και να
εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόµενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
επενδυτικού σχεδίου.
ii. Τα παρεχόµενα ποσοστά επιχορήγησης για αµοιβές µελετών συµβούλων δεν µπορούν
να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
iii. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αµοιβών µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

2.

Όροι και προϋποθέσεις ενισχυόµενων δαπανών.

α. Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώµατα και άυλα.
Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.
β. Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για τις µεγάλες
επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού
που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και θα
αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά.
γ. Το συνολικό κόστος των κτιριακών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
δ. i. Οι δαπάνες για την αγορά γηπέδων ενισχύονται αποκλειστικά για
φορείς
επενδυτικών σχεδίων που είναι µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Η αξία της αγοράς του γηπέδου που ενισχύεται, σε αντιστοιχία µε το ποσοστό
κάλυψης της παραγωγικής µονάδας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Η τιµή αγοράς του γηπέδου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντικειµενική αξία,
προκύπτει από τα συµβολαιογραφικά έγγραφα απόκτησης κυριότητας ή, σε
περίπτωση έλλειψης αυτών, από στοιχεία που τεκµηριώνουν την αντικειµενική αξία
του γηπέδου.
ii. Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι δυνατή υπό την
προϋπόθεση ότι:
- συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα,
- η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
- αποκτούνται από ανεξάρτητο επενδυτή,
- η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

Επιπρόσθετα για την αγορά του ακινήτου (κτίριο):
- η τιµή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία,
- η υπόστασή του είναι σύµφωνη µε την πολεοδοµική και λοιπή νοµοθεσία.
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Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε
βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος
των συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), όπως ισχύει, και
προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισµού κονδυλίων για την κάλυψη των
δαπανών αυτών.

Άρθρο 4

1.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως οπότε και παύει η ισχύς της υπ΄ αριθµ. 23467/23-6-2005 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων
3.Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης των Περιφερειών
4. ΕΛΚΕ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια
3. Γραφείο Γεν. Γραµµ. Κ. Κων/νου Μουσουρούλη
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου
5. ∆/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων
 Τµήµα Αξιολόγησης & Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
 Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων
 Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης
 Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων
 Τµήµα Φορολογικών Ελέγχων
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