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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών
σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υπο−
βάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
(Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. .
Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανά−
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη ...............
Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παρα−
βόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυ−
τικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011. .
Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσ−
σονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνο−
χής του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. .............................................
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλ−
λαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της
τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής,
των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματι−
κότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύω−
σης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011. .........................
Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων
του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. .........................................
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενι−
σχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 ...................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17305
(1)
Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδί−
ων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδι−

ωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ.
8/Α΄/1−2−2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄ 211) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄
64), 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄ 1642) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη
Ρήγα».
η) Του Π.Δ. 8/2011 «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με
τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη
Θεσσαλονίκη» (Φ.Ε.Κ. 16/2011).
θ) Της υπ’ αριθμ. 17304/19−4−2011 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για
την «Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το ύψος του ποσού των επενδυτικών σχεδίων της Γενι−
κής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχει−
ρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλο−
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νίκη, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3908/2011, καθορίζεται στο ελάχιστο, κατά περίπτωση,
ύψος επένδυσης, που προβλέπεται στην περ. α της παρ.
4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η
οποία δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε σχέση με
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3908/2011, μετά την
πλήρωση όλων των οργανωτικών προϋποθέσεων που προ−
βλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. 8/2011.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 17304
(2)
Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυ−
ξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 παρ. 12 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ.
8/Α΄/1−2−2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄ 211) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄
64), 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄ 1642) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
η) Του Π.Δ. 8/2011 «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με
τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη
Θεσσαλονίκη» (Φ.Ε.Κ. 16/2011).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαπιστώνουμε την έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησια−
κής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 17301
(3)
Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβό−
λου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδι−
ωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ.
8/Α΄/1−2−2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7−10−2009).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/
15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ.
89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28−9−2010).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7−10−2010).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14−10−2010)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
η) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατη−
γοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
2. Το γεγονός ότι ο χρόνος και το κόστος της διαδικασίας
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συναρτάται με το μέγεθος
αυτών και το ύψος της συνολικής δαπάνης τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που κα−
ταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 συναρτάται με το συ−
νολικό κόστος του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου
και ορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Επιχειρη−
ματικότητας των Νέων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. α), ποσοστό
πέντε δέκατα τοις χιλίοις (0,5/1000) του συνολικού κόστους
του επενδυτικού σχεδίου και με ανώτατο ύψος τις δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια όλων των λοιπών κατη−
γοριών, ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1/1000) του συνολικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με ανώτατο ύψος
τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των νέων επιχειρήσεων,
ποσοστό οχτώ δέκατα τοις χιλίοις (0,8/1000) του συνολικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με ανώτατο ύψος
τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτι−
κό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το
οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα
με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3908/2011.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 17300
(4)
Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσ−
σονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνο−
χής του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2, 7 παρ. 2 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/
2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄/1−2−2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
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Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/
15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ.
89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28−9−2010).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7−10−2010).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14−10−2010)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
η) Της υπ’ αριθμ. 17296/19−4−2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορή−
γησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για
τις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογι−
κής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων
επενδυτικών σχεδίων, της Επιχειρηματικότητας των νέων
και της συνέργειας και δικτύωσης του ν. 3908/2011 για το
έτος 2011».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται
για το έτος 2011 στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β΄ του άρ−
θρου 6 του νόμου 3908/2001 είναι, κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, όπως οι κλάδοι αυτοί προσδιορίζονται
βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηρι−
οτήτων−Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», οι εξής:
α. Στον κλάδο της μεταποίησης
10 Βιομηχανία Τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθο−
ποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πε−
τρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊό−
ντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών
και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

9236

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμε−
νων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
β. Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.
36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων
38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
38.3 Ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για
τη διαχείριση αποβλήτων
γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας
58.2 Έκδοση λογισμικού
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων
63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και
τεχνικών δραστηριοτήτων
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επι−
στήμες και τη μηχανική
2. Για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην κα−
τηγορία αυτή λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 6 και τα κριτήρια αξιολόγησης
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 3908/2011.
Άρθρο 2
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
Στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Περιφερει−
ακής Συνοχής της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 6 του ν.
3908/2001 εντάσσεται, για το έτος 2011, το σύνολο των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του νό−
μου αυτού.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 17296
(5)
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλ−
λαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της
τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής,
των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματι−
κότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύω−
σης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 παρ. 1, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ. α,
παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄
8) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική

Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδον’ιας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64),
50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄ 1642) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας».
η) Της υπ’ αριθμ. 2672/2009 (Β−2408/3−12−2009) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Φίλιππο Σαχινίδη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο
4 της παρούσας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης των γενικών επενδυτικών σχεδίων
1. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίο−
δο του έτους 2011 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ
(100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων
της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σε πεντακόσια
εκατομμύρια ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση των επεν−
δυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.
2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο
του έτους 2011 καθορίζεται σε τετρακόσια εκατομμύρια
ευρώ (400.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.
3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα απορροφηθούν
κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στην
δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.
Άρθρο 2
Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που
προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτι−
κών σχεδίων του εν λόγω νόμου ανέρχεται για το έτος
2011 σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000 €), εκ
των οποίων το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €)
καθορίζεται για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3908/2011.
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Άρθρο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2011 για την ενίσχυση
των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:
α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13
παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011 καθορίζεται σε εκατόν πε−
νήντα εκατομμύρια ευρώ (150.000.000 €).
β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 παρ. 1
περ. δ ν. 3908/2011 καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια
ευρώ (50.000.000 €).
Άρθρο 4
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι για το έτος 2011 θα προκύψει δαπάνη εκατόν πενήντα
(150) εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φο−
ρολογικών εσόδων.
2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη από τις δια−
τάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα προκύψει
δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα (350) εκατομμυρίων
ευρώ για το πρώτο έτος, τετρακοσίων (400) εκατομμυρίων
ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων (200) εκατομμυρίων
ευρώ για το τρίτο έτος και εκατό (100) εκατομμυρίων
ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει
απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ
θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους εκατό
(100), διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) εκατομμυρίων
ευρώ, αντιστοίχως, για τα επόμενα τρία έτη.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 17302
(6)
Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων
του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 παρ. 2 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συ−
νοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄/1−2−2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
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μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7−10−2009).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/
15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ.
89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28−9−2010).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7−10−2010).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14−10−2010)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
η) Της υπ’ αριθμ. 17296/19−4−2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης και
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις κατηγο−
ρίες των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης,
της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχε−
δίων, της Επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας
και δικτύωσης του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της
κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτω−
σης α΄ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά το έτος
2011, καθορίζεται ποσό φορολογικής απαλλαγής για την
πρώτη εξαμηνιαία περίοδο ύψους ενός δισεκατομμυρίου
(1.000.000.000) ευρώ και για τη δεύτερη εξαμηνιαία περί−
οδο εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ.
2. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που τυχόν δεν
θα διατεθεί κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέ−
ρεται στη δεύτερη.
Άρθρο 2
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατη−
γορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β΄ του
άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά το έτος 2011, το ποσό
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000)
ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε σαρά−
ντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά προ−
ορίζονται για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους
και όσα απ΄αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή
μεταφέρονται στη δεύτερη.
Άρθρο 3
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κα−
τηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία
περίοδο του έτους 2011, το ποσό της επιχορήγησης και
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε
πεντακόσια εκατομμυρία (500.000.000) ευρώ και το ποσό
της φορολογικής απαλλαγής σε διακόσια εκατομμύρια
(200.000.000) ευρώ.
2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της
χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και το
επίπεδο ανάπτυξής της, ως εξής:
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ
ΤΩΝ 3 ΕΚ
ΕΥΡΩ
ΓΔΙΕ, ΕΜΑ

Φορολογική
απαλλαγή

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3
ΕΚ ΕΥΡΩ
ΔΙΣΑ

Φορολογική
απαλλαγή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Φορολογική
Απαλλαγή

ΑΜΘ

25

10

25

10

50

20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

37

15

37

15

74

30

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

15

6

15

6

30

12

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

23

9

23

9

46

18

ΗΠΕΙΡΟΣ

17

7

17

7

34

14

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

10

4

10

4

20

8

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

25

10

25

10

50

20

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

15

6

15

6

30

12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

20

8

20

8

40

16

ΑΤΤΙΚΗ

25

10

25

10

50

20

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

15

6

15

6

30

12

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10

4

10

4

20

8

ΚΡΗΤΗ

13

5

13

5

26

10

250

100

250

100

500

200

Επικράτεια

3. Kατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2011,
για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγο−
ρίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορήγησης
και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζε−
ται σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ και
το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατόν εξήντα
εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά, στα οποία
προστίθενται και τα ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν
κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, θα κατανεμηθούν
στις Περιφέρειες της χώρας με νεότερη απόφαση.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 17297
(7)
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυό−
μενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγο−
νται στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότη−
τα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄/1−2−2011).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄ 211) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄
64), 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄ 1642) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
η) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατη−
γοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
2. Τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007−2013
(2006/C 54/08).
3. Το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύ−
σεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία
(2006/C 323/01).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Ως «υλικά περιουσιακά στοιχεία» (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α
του ν. 3908/2011) νοούνται τα στοιχεία ενεργητικού που
σχετίζονται με τα κτήρια, τη μονάδα παραγωγής, τα μη−
χανήματα και τον εξοπλισμό.
2. Ως «άυλα περιουσιακά στοιχεία» (άρθρο 3 παρ. 1 περ.
β του ν. 3908/2011) νοούνται:
α) τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τη με−
ταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη
νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συμπεριλαμβα−
νομένων της απόκτησης σημάτων συμμόρφωσης και της
προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, και
β) τα στοιχεία που συνδέονται με συμβουλευτικές υπη−
ρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, όπως
οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιό−
τητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης συ−
στήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες μελετών
για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών,
την τυποποίηση των διαδικασιών, έρευνες αγοράς κ.ά.,
εφόσον oι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή
περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές
υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών
ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
3. Ως «μελέτες και αμοιβές συμβούλων» (άρθρο 3 παρ. 2
περ. θ του ν. 3908/2011) νοούνται αυτές που αφορούν την
παρακολούθηση του υποβαλλόμενου και υλοποιούμενου
επενδυτικού σχεδίου.
4. Στα «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας» (άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ του ν. 3908/2011)
περιλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική
ανάπτυξη, σύμφωνα με την ορολογία του Γενικού Κανο−
νισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτηση και
επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιω−
μάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ως «εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη» νο−
είται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η
χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επι−
χειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την
παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα
ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες.
Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις
τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά
καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές
μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες
σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτε−
λούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.
5. Ως «επιλέξιμο κόστος ή επιλέξιμη δαπάνη» νοείται το
σύνολο των δαπανών που δύνανται να ενισχυθούν σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 του ν. 3908/2011.
6. Ως «ενισχυόμενο κόστος ή ενισχυόμενη δαπάνη» νοεί−
ται το τμήμα των επιλέξιμων δαπανών το οποίο τελικώς
ενισχύεται λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών, κατά
κατηγορία δαπανών, του άρθρου 3 του ν. 3908/2011.
7. Οι δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες που πα−
ρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, σε συμφωνία
και με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Το εν λόγω
Παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Άρθρο 2
Ενισχυόμενες δαπάνες για υλικά περιουσιακά
στοιχεία
Οι ενισχυόμενες δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία
δύνανται να αφορούν:
α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό
κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις
δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπά−
νες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα τοις
εκατό (40%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου.
β) Την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέ−
χουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
2) αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
3) η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συ−
νήθεις όρους της αγοράς,
4) αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί
πριν την αγορά.
γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομέ−
νων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών
μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης
μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον
αποτελούν αναπόσταστο στοιχείο της μονάδας.
δ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης και−
νούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική
μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά
τη λήξη της μίσθωσης.
Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και
τεχνικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για άυλα
περιουσιακά στοιχεία
1. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 2 περ.
α της παρούσας, προκειμένου να αποτελούν ενισχυόμενες
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει:
α) να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού,
β) να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενι−
σχυόμενη επένδυση,
γ) να αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύ−
ουν στην αγορά και
δ) να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επι−
χείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επι−
χείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για
περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Οι δαπάνες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του
άρθρου 1 παρ. 2 περ. β της παρούσας, πρέπει να συναρ−
τώνται άμεσα με το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο,
να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και
ενισχύονται μόνο για επενδυτικά σχέδια Μικρών και Με−
σαίων Επιχειρήσεων.
3. Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών
στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυ−
τικού σχεδίου.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για μελέτες και
αμοιβές συμβούλων
Οι δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμ−
βούλων πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
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ενεργητικού και ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού πέντε
τοις εκατό (5%) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτι−
κού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων
(50.000,00) ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) του ενισχυόμενου κόστους αυτών.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για έργα και
προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
1. Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επεν−
δυτικού σχεδίου, εφόσον:
α) σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα
της επιχείρησης,
β) πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλή−
ρωσης του επενδυτικού σχεδίου και
γ) εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε
σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή με
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για
εφαρμοσμένη έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκα−
τοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι
(20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η
ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.
3. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για
απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλ−
λων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενισχυόμε−
νου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες επιχειρή−
σεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ενισχυόμενου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μικρές επιχειρήσεις.
4. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
α) Για εφαρμοσμένη έρευνα:
1) Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο
υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται
στα ερευνητικά σχέδια).
2) Δαπάνες για αγορά ή για μισθώματα χρηματοδοτικής
μίσθωσης οργάνων και εξοπλισμού στην έκταση και για
όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν
τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’
όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους για το ερευνητικό
σχέδιο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης
που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου
και οι οποίες υπολογίζονται με βάση τους υποχρεωτικούς
συντελεστές αποσβέσεων.
3) Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο
χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέ−
ξιμο μόνο το κόστος τις απόσβεσης που αντιστοιχεί στη
διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση τους υποχρε−
ωτικούς συντελεστές αποσβέσεων.
4) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν
από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον δεν
υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες
για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιού−
μενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.
β) Για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
1) Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του
δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περι−
λαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκ−
περαίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης
της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος.

2) Οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγ−
ματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του
δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις.
3) Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπε−
ράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη
διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία
εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν
μετά την απονομή του δικαιώματος.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάταξη δαπανών σε κατηγορίες
Προσαρτημένο στην υπ’ αριθμ. 17297/19−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
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Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΤΗΡΙΑΚΑ − ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ − ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
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ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (του άρθρου 3 παρ 1β Ν.
3908/2011)
ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ (του
άρθρου 3 παρ 1αβ Ν. 3908/2011)
Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ του άρθρου 3 παρ. 2 θ του Ν. 3908/2011
(μόνο για ΜΜΕ)
ΑΛΛΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
του άρθρου 3 παρ 1β Ν. 3908/2011 (μόνο για
ΜΜΕ)
Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ − ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(μόνο για ΜΜΕ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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