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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33016
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 17829/26.4.2006 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 524 /Β/8.5.2006) Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων− Τουριστικής Ανάπτυξης.

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 17829/26.4.2006 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 524 /Β/8.5.2006)
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων− Τουρι−
στικής Ανάπτυξης. .........................................................................
Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων
για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παρο−
χής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υπο−
περίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004. .......................
Καθορισμός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδό−
τησης του κόστους της δημιουργούμενης απα−
σχόλησης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπά−
γονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..................
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοι−
κονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επεν−
δυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγη−
σης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
και της επιδότησης της κόστους της δημιουργού−
μενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004 .............................................................................
Καθορισμός του ποσού των επιχορηγήσεων, των επι−
δοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού
και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουρ−
γούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέ−
δια του έτους 2007, σύμφωνα με την περίπτω−
ση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει .........................................................................................
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυ−
τικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .......................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα
«Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγη−
ση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρί−
ων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004». ....................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/4.12.1997) «Συ−
γκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
4. Tις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002, (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οι−
κονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
7. Τις διατάξεις του ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004)
« Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και θέματα Τουρισμού».
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/
Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ35/Α/15.2.2006)
«Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε−
ριφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3522/2006 (Φ.Ε.Κ.
276/Α΄/22.12.2006), και ειδικότερα το άρθρο 5, παρ. 16
και περίπτωση β αυτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17829/2006 (ΦΕΚ 574/
Β/8.5.2006) κοινής υπουργικής απόφασης «για τον καθο−
ρισμό τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν
εφαρμογή τα κίνητρα της επιχορήγησης, επιδότησης χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης και του μισθολογικού κόστους..».
12. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του ν.3299/2004
με το άρθρο 37 του ν.3522/2006, ιδίως η αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 2 καθώς και του άρθρου 4 του
πρώτου, επέφεραν μεταβολές στο τουριστικό επενδυ−
τικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το πε−
ριεχόμενο της υπ’ αριθμ. 17829/2006 κοινής υπουργικής
απόφασης, ως προς τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλο−
νίκης πριν την παρέλευση της διετούς ισχύος της.
13. Την ανάγκη διατήρησης του καθεστώτος της υπ’
αριθμ. 17829/2006 κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι συ−
μπλήρωσης της διάρκειας ισχύος της, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 17829/26.4.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 574/Β/8.5.2006) Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων− Τουριστικής Ανάπτυξης
ως εξής:
Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος
5: «5. Οι παραπάνω παράγραφοι (2) και (3) του άρθρου
αυτού, δεν έχουν εφαρμογή για τους Νομούς Θεσσα−
λονίκης και Αττικής πλήν της Επαρχίας Λαγκαδά και
του τμήματος Δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού
Θεσσαλονίκης, της Ζώνης της Λαυρεωτικής του Νο−
μού Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950/Β΄/1991) κοινή απόφαση των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών
και της Επαρχίας Τροιζηνίας του Νομού Αττικής.
Άρθρο 2
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία ισχύος
των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.3522/2006 δηλ την
1.1.2007 και μέχρι της 8.5.2008 ημερομηνία συμπλήρωσης
της διετούς ισχύος της υπ’ αριθμ. 17829/2006 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 33022
(2)
Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων
για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτω−
σης iii της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν. 3299/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 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 αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ.
276/Α΄/2006), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρω−
παϊκή 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
74/2006).
4. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομί−
ας».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/
τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Φ.Ε.Κ. 96/Α/1986)
«Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας», του π.δ. 396/1982 (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1982) «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και
του π.δ. 189/1995 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1995) «Συμπλήρωση και
τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989.
9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.1432/
τ.Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
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 προ−
διαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση
των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδια−
στικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης
(δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννοια, προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις
Για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παρο−
χής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερί−
πτωσης 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 πλη−
ροφορίας.
2. Φορείς. Δικαίωμα 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Logistics) ή στην επέκταση, εκσυγχρονισμό και αναβάθ−
μιση υφιστάμενων μονάδων με σκοπό την ουσιαστική
βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Προϋποθέσεις.
i. Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτη−
τη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών – τηλε−
ματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των
φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των
υλικών − εμπορευμάτων.
Συμπληρωματικά, επενδυτικά έργα για την εγκατά−
σταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακών συστη−
μάτων υποστήριξης των διοικητικών και λοιπών λει−
τουργιών της μονάδας.
Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες συστημάτων δια−
χείρισης αποθηκών (WMS), εκτύπωσης – ανάγνωσης
γραμμωτού κώδικα, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων,
συλλογής & τηλεμετάδοσης δεδομένων, διαχείρισης
στόλου διανομών κ.λπ.
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 περιγρά−
φεται αναλυτικά η υπάρχουσα υποδομή.
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. Δικαιολογητικά υποβολής επενδυτικών σχεδίων.
Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά
στοιχεία που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουρ−
γού 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 κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
ii. H αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
iii. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
iv. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
v. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού. Ειδικότερα, την αγορά
και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και συ−
στημάτων τηλεματικής για την αποδοτική διαχείριση
των αποθεμάτων – διανομών.
vi. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
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σόμενης 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 προοριζό−
μενου για τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχεί−
ρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού,
εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατε−
στημένη η επιχείρηση.
viii. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας.
ix. Οι δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρο−
νου 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.
x. i. Οι δαπάνες συμβούλων σύμφωνα με τους περιο−
ρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιμες είναι οι
μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιορ−
γάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης,
τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών,
την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της
αγοράς, την εκπόνηση των μελετών προώθησης προϊ−
όντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών μελετών
επιδόσεων.
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμε−
σα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποί−
ηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του ν. 3299/2004
επενδυτικού σχεδίου.
ii. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοι−
βές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ’
ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
iii. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμ−
βούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επι−
χειρήσεις, 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 στοιχεί−
ων δεν θα υπερβαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επεν−
δυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν
αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησι−
μοποιούνται 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
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μονάδας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολι−
κού 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 τεκ−
μηριώνουν την αντικειμενική αξία του γηπέδου.
ii. Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργη−
τικού 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.
Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋ−
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το
συνολικό κόστος των συγκεκριμένων επενδυτικών σχε−
δίων 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 δη−
μοσίευσή 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.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 33019
(3
Καθορισμός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότη−
σης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλη−
σης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρή−
σεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 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 τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ.

276/τ.Α΄/22.12.2006), και ειδικότερα τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 4, αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή Καθεστώτος Περιφερειακών Ενι−
σχύσεων του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 37 του ν. 3522/2006 βάση του Κανονισμού (ΕΚ)
1628/2006.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/
τ.Α΄/14.7.2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας».
5. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/21.3.2002) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.
1432/Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών».
8. Τα υπ’ αριθμ. 636/15.12.2006 και 5222/Β3−4579/21.12.2006
έγγραφα της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστι−
κής Υπηρεσίας της Ελλάδος με το οποίο απεστάλησαν
στατιστικά στοιχεία α. του κατά Κεφαλή Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος κατά Περιφέρεια και Νομό και β.
Ποσοστά Ανεργίας κατά Περιφέρεια για τα έτη 2005−
2006, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα επιπλέον,
της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
ν. 3522/2006, ποσοστά επιχορήγησης ή και επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού
και δύναται να ανέρχονται έως 10% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις και 20% για τις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις, το μέγεθος των οποίων, καθορίζεται βάσει
του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης της από−
φασης αυτής δεν παρέχονται στα «Μεγάλα επενδυτικά
σχέδια», ήτοι στα σχέδια με ενισχυόμενες δαπάνες άνω
των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ενιαία
και το οριζόμενο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης αφορά
και τις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων.
Άρθρο 2
Κριτήρια καθορισμού Ποσοστών Ενισχύσεων
1. Ο ορισμός των ποσοστών ενίσχυσης, σύμφωνα και
με την εξουσιοδοτική διάταξη της περίπτωσης α της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, πραγματοποιείται σε επίπεδο Νομού καθώς και
σε τμήματα αυτού που συνίστανται σε γεωγραφικά
προσδιορισμένες περιοχές και διακριτά τμήματα που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
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Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν οι ορεινές ζώνες με
υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, τα μικρά νησιά κάτω
των 5.000 κατοίκων, οι πρώην Επαρχίες Λαγκαδά του
νομού Θεσσαλονίκης και Τροιζηνίας του νομού Αττικής
καθώς και η πόλις Ρόδος της ομώνυμης νήσου.
2. Τα ποσοστά της επιπρόσθετης ενίσχυσης ορίσθη−
καν στο επίπεδο των νομών της Επικράτειας και στα
τμήματα αυτών και διαμορφώθηκαν στη βάση ομάδας
κριτηρίων, που προσδιορίζονται, σύμφωνα με την εξου−
σιοδοτική διάταξη (άρθρο 4 παρ. 2α) του ν. 3299/2004,
από:
α. το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(Α.Ε.Π.), όπως αποτυπώνεται στα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (προσωρινά του έτους 2003) για
τους νομούς και τις Περιφέρειες της Επικράτειας, τα
οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος
1 της απόφασης αυτής,
β. τους δείκτες της ανεργίας όπως εμφανίζονται στα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (τρίμηνα των
ετών 2005 και 2006), σε επίπεδο Περιφέρειας, τα οποία
παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 της
παρούσης απόφασης,
γ. από τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής που λει−
τουργεί ως ποιοτικό κριτήριο επιτρέποντας τη διαφο−
ρετική αντιμετώπιση τμημάτων της Επικράτειας που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
3. Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
στοιχείων που αποτυπώνουν την κοινωνικο−οικονομι−
κή κατάσταση των περιοχών της Επικράτειας και τη
δικαιότερη κατανομή των παρεχόμενων ενισχύσεων
πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάλυση των οριζόμε−
νων κριτηρίων του νόμου. Ο βαθμός συμβολής των επί
μέρους «υπο−κριτηρίων» και η ποσοστιαία συμμετοχή
του κάθε κριτηρίου στο οριζόμενο επιπλέον ποσοστό
ενίσχυσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας από−
φασης.
4. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε τμήμα−
τα Νομών για τα οποία συντρέχουν περισσότερες της
μιας προϋποθέσεις χορήγησης ποσοστού ενίσχυσης π.χ.
επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται σε ορεινή ζώνη άνω
των 800 μέτρων, η οποία ανήκει σε νησιώτικη περιοχή
κάτω των 5.000 κατοίκων, παρέχεται άπαξ η προβλε−
πόμενη ενίσχυση.
5. Σε ορισμένα επενδυτικά σχέδια που το ύψος της
χορηγούμενης ενίσχυσης δεν συναρτάται με την το−
ποθεσία υλοποίησής τους ή η επιλογή της ανώτατης
δυνατής ενίσχυσης συνάδει περισσότερο, την περίοδο
έκδοσης της απόφασης αυτής, με την αποτελεσματικό−
τερη εκπλήρωση των σκοπών του νόμου και δεν δύναται
να έχουν εφαρμογή τα κριτήρια διαφοροποίησης της
περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.
3299/2004, παρέχονται οριζόντια ποσοστά κινήτρων,
εντός των καθοριζόμενων ανωτάτων ορίων του 10%
και 20% για τις μεσαίες και μικρές αντίστοιχα επιχει−
ρήσεις.
Παρέχονται επίσης οριζόντια επιπλέον ποσοστά ενι−
σχύσεων σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε
οργανωμένους χώρους συγκέντρωσης επιχειρηματικών
μονάδων, η δημιουργία και η λειτουργία των οποίων κα−
θορίζεται από ειδική νομοθεσία π.χ. ν. 2545/1997 (Β.Ε.Π.Ε.,
Π.Ο.Τ.Α) προκειμένου να υποστηριχθεί η βιομηχανική,

βιοτεχνική και γενικά επιχειρηματική ανάπτυξη καθώς
και να επιδιωχθεί περαιτέρω προστασία του περιβάλ−
λοντος.
6. Το επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης που παρέχεται,
σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στα επενδυτικά σχέδια
που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το
10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 20% για τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Άρθρο 3
Ορισμός ποσοστών ενίσχυσης βάσει κριτηρίων
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, πλην των οριζόμενων στο άρθρο 4
της παρούσας απόφασης, παρέχεται, ανά νομό ή τμήμα
αυτού, το κατωτέρω επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης.
Στην έννοια του «διακριτού τμήματος» κάθε νομού
που εμπεριέχεται ως όρος στο άρθρο αυτό για τον
καθορισμό των επιπρόσθετων ποσοστών ενίσχυσης
περιλαμβάνονται οι ορεινές ζώνες με υψόμετρο άνω
των 800 μέτρων και τα μικρά νησιά κάτω των 5.000
κατοίκων.
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑ−
ΚΗΣ
Για όλους τους Νομούς και τα τμήματα αυτών παρέ−
χεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 10% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις 20%.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

15%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΠΡΩΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ

3%

6%

ΥΨΟΜΕΤΡΟ
άνω των
800 μέτρων

4%

8%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

2%

3%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

20%

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

6%

13%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

4%

8%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

17%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

17%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

17%

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

18%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

13%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

16%

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΡΤΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

17%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

6%

12%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

8%

16%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

11%

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ−
ΝΑΝΙΑΣ−

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

18%

ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

15%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΠΟΛΙΣ
ΡΟΔΟΥ

4%

8%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

13%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

13%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

4%

8%

ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

10%

20%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

8%

15%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

10%

19%

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

17%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

6%

12%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

19%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

7%

14%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

15%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

10%

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

6%

12%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

3%

7%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

5%

9%

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

4%

7%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

1%

2%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

6%

11%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

3%

6%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

4%

7%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

1%

2%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

4%

9%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

7%

14%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

4%

9%

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

6%

12%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

4%

7%

ΧΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

16%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

6%

11%

ΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

9%

16%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

6%

11%

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ

Νησιά κάτω
των 5.000
κατ.

7%

13%

Νησιά άνω
των 5.000
κατ.

4%

8%

3%

5%

ΥΨΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ
800 μ.

4%

7%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ

1%

2%

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡ−
Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΑ ΤΡΟΙΖΗ−
ΝΙΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4
Οριζόντια ποσοστά Ενισχύσεων.
1. Παρέχονται πρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης 10 %
για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα περιοχής υλοποίησης για τα
επενδυτικά σχέδια:
α. του πρωτογενή τομέα της περίπτωσης α της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 με την
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια της
κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 2α του άρ−
θρου 3 του νόμου αυτού.
• «σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκο−
μιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιού−
νται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεται−
ρισμούς....», της υποπερίπτωσης ii.
• τυποποίησης, συσκευασίας, ή συντήρησης γεωργι−
κών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας
μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα, της
υποπερίπτωσης iii.
• «γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και
βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων....»,
της υποπερίπτωσης iv.
β. του δευτερογενή τομέα της περίπτωσης β της
παραγράφου 1 του άρθρου 3.
• στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και στην ανακύ−
κλωση με μεταποιητική δραστηριότητα, της υποπερί−
πτωσης iii.
• «παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέρ−
γειας......» της υποπερίπτωσης vi, πλην των επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή και
αιολική ενέργεια για τα οποία παρέχονται ποσοστά
ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου αυτού.
• αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για
την παραγωγή πόσιμου ύδατος της υποπερίπτωσης
vii.
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γ. του τριτογενή τομέα της περίπτωσης δ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 3.
• «δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών.......
της υποπερίπτωσης iv, και παροχής καινοτομικών ηλε−
κτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσι−
ών......», της υποπερίπτωσης v.
• «δημιουργίας εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχα−
νικής...... έρευνας, ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχα−
νικών σχεδίων», της υποπερίπτωσης vii.
• παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνο−
λογίας της υποπερίπτωσης viii.
• δημιουργίας εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποι−
ότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δο−
κιμών ελέγχου και διακριβώσεων της υποπ. ix.
• «δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατά−
στασης..... και παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης»
της υποπ. xiii.
• « ίδρυσης δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιω−
τικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων........», της υποπ.
xiv.
δ. των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων της περίπτωσης ε
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 πλην των επενδυτικών
σχεδίων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ηλιακής και αιολικής για τα οποία παρέχονται ποσοστά
ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου αυτού.
2. Παρέχονται στις μεσαίες και στις μικρές επιχειρή−
σεις ενιαία ποσοστά ενίσχυσης 0% στη ζώνη Γ΄, 10% στη
ζώνη Β΄ και 20% για τις μικρές και 10% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις στη ζώνη Α΄, στα επενδυτικά σχέδια παρα−
γωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια
της υποπερ. vi της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3299/2004 και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ηλιακής και αιολικής της υποπ. ii της περ. ε
της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Παρέχονται για όλα τα επενδυτικά σχέδια, εκτός
των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
αυτού, ποσοστά ενίσχυσης 10% στις μεσαίες επιχειρή−
σεις και 20% στις μικρές επιχειρήσεις εφόσον υλοποιού−
νται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.)
των νομών της Επικράτειας πλην των Βιομηχανικών
Επιχειρηματικών Περιοχών των νομών της Αττικής και
Θεσσαλονίκης για τις οποίες το επιπλέον ποσοστό
ενίσχυσης ορίζεται στο 5% για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις με την προϋπόθεση της μεταφοράς της
υφιστάμενης δραστηριότητας τους από τα υπόλοιπα
τμήματα του ιδίου νομού στην περιοχή της Β.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 5
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από το συνολικό
κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις
διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/
Α/23.12.2004), όπως ισχύει, και προβλέπεται από την ετή−
σια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των
δαπανών αυτών.
Άρθρο 6
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης (αριθμ. απόφασης
33019) αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
Α1. ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ *
(ΕΥΡΩ)
ΑΕΠ* ΧΩΡΑΣ:

14.110,10

(ΠΟΣΟ−
ΣΤΟ)
100,00%

Α2. ΑΕΠ* ΝΟΜΩΝ
A/
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΝΟΜΟΣ

ΕΥΡΩ

Αιτωλοκαρνανίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αττικής
Αχαϊας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηράκλειου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλονιάς
Κιλκίς

10.405,90
12.042,80
14.277,60
9.434,50
15.074,70
12.439,80
36.665,80
12.019,40
8.693,00
15.731,30
11.897,20
15.099,90
17.285,50
10.145,20
8.752,30
11.013,00
13.952,20
11.072,70
15.710,30
12.715,80
12.004,20
10.785,80
13.434,70
12.991,70
12.898,50
13.156,30

ΠΟΣΟΣΤΟ
73,75%
85,35%
101,19%
66,86%
106,84%
88,16%
259,85%
85,18%
61,61%
111,49%
84,32%
107,01%
122,50%
71,90%
62,03%
78,05%
98,88%
78,47%
111,34%
90,12%
85,08%
76,44%
95,21%
92,07%
91,41%
93,24%

A/
A
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ΝΟΜΟΣ
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

ΕΥΡΩ
15.006,40
20.092,50
15.295,50
10.205,00
13.302,20
15.968,30
16.042,20
18.074,90
14.331,90
9.962,00
10.789,00
9.879,10
9.421,70
11.225,60
13.539,30
10.016,30
11.517,90
9.056,80
10.770,90
15.273,20
13.137,70
16.035,00
15.568,30
14.035,50
12.317,60

ΠΟΣΟΣΤΟ
106,35%
142,40%
108,40%
72,32%
94,27%
113,17%
113,69%
128,10%
101,57%
70,60%
76,46%
70,01%
66,77%
79,56%
95,95%
70,99%
81,63%
64,19%
76,33%
108,24%
93,11%
113,64%
110,33%
99,47%
87,30%
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Α3. ΑΕΠ* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

A/
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΥΡΩ

ΑΝΑΤ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.850,00
14.120,80
10.904,70
14.048,70
11.553,50
12.731,80
12.977,00
13.691,10
14.172,20
15.571,60
13.474,10
15.074,70
20.131,40

ΠΟΣΟΣΤΟ
76,90%
100,08%
77,28%
99,56%
81,88%
90,23%
91,97%
97,03%
100,44%
110,36%
95,49%
106,84%
142,67%

* Στοιχεία : Eurostat 2003 − Προσωρινά προ Αναθεώρησης

Β. ΑΝΕΡΓΙΑ
Β1. ΑΝΕΡΓΙΑ* ΧΩΡΑΣ (%)

9,125

Β2. ΑΝΕΡΓΙΑ* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (%)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
* Στοιχεία : ΕΣΥΕ: (2005: Δ΄Τριμ. − 2006: Α΄, Β΄, Γ΄, Τριμ.)

%
11,275
9,750
9,575
15,300
10,175
8,425
10,925
9,725
7,250
9,100
7,975
8,325
9,625
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Κριτήριο Α. Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.).
Για τον καθορισμό των κατωτέρω επιπέδων χρησιμοποιήθηκε ως βάση υπολογισμού (100%), το Α.Ε.Π. της
χώρας.
Ομάδα υπό − κριτηρίων
α1. Σύγκριση επιπέδου Περιφέρειας με επίπεδο χώρας.
Νομός/Χώρα
<70
70−80%
80−90%
90−100%
100>

Μεσαίες
5,915%
2,958%
1,479%
0,739%
0%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές
11,830 %
5,915%
2,958%
1,479%
0,%

α2. Σύγκριση επιπέδου νομού με επίπεδο Περιφέρειας.
Νομός/Χώρα
<70
70−80%
80−90%
90−100%
100>

Μεσαίες
5,915%
2,958%
1,479%
0,739%
0%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές
11,830 %
5,915%
2,958%
1,479%
0,%

α2.1. Για τους νομούς με δείκτη ανεργίας υψηλότερο από το μ.ο. της χώρας, ΑΕΠ χαμηλότερο από το μ.ο. της
χώρας και τον μ.ο. της Περιφέρειας, το ανωτέρω αποτέλεσμα της βαθμολογίας του κριτηρίου α2, πολλαπλασι−
άζεται με το λόγο της ανεργίας τους προς αυτήν της χώρας.
2. Κριτήριο Β. Δείκτες Ανεργίας.
β1. Ανεργία της Περιφέρειας για τους νομούς με ΑΕΠ <μ.ο. χώρας.
Ποσοστό Ανεργίας
<9%
9−10%
10−11%
11−12%
>12%

Μεσαίες
0,391%
0,782%
1,173%
1,564%
3,127%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές
0,782%
1,564%
2,346%
3,127 %
6,255%

β2. Ανεργία της Περιφέρειας για τους νομούς της Επικράτειας.
Ποσοστό Ανεργίας
<9%
9−10%
10−11%
11−12%
>12%

Μεσαίες
0,391%
0,782%
1,173%
1,564%
3,127%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές
0,782%
1,564%
2,346%
3,127 %
6,255%

3. Κριτήριο Γ. Η γεωγραφική θέση περιοχών της Επικράτειας.
γ1. Για τους νομούς που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄ του Ν. 3299/2004 και δεδομένου ότι λόγω της θέσης
τους περιλήφθηκαν σε Περιφέρειες που με το μοναδικό κριτήριο του Α.Ε.Π. υστέρησαν στα οριζόμενα του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων ποσοστά κινήτρων, παρέχεται προσαύξηση 3% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 6%
για τις μικρές επιχειρήσεις.
γ2. Για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά :
i. Νησιά του Αιγαίου που λόγω και της μεγάλης απόστασης από το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας αντιμετωπίζουν
προβλήματα στη συγκοινωνιακή τους λειτουργία με αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

19272

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Νομοί
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Δωδεκανήσου πλην πόλης Ρόδου

Μεσαίες 3%
3%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές 5%
5%

ii. Νομοί απομακρυσμένων Περιφερειών με εμφανείς ιδιαιτερότητες λόγω της γεωγραφικής απόστασης από
τη λοιπή χώρα αλλά και της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης τους.
Νομοί
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Περιφέρειας Ηπείρου

Ποσοστό Προσαύξησης
Μεσαίες 3%

Μικρές 5%

3%

5%

iii. Νομοί Περιφέρειας που εντάσσεται στην Περιοχή Β΄ των κινήτρων του ν. 3299/2004, αλλά η θέση τους στο
Παραμεθόριο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας προϋποθέτει ειδική αντιμετώπιση.
Παραμεθόριοι νομοί
Σέρρες, Κιλκίς, Πέλλα, Φλώρινα, Καστοριά

Μεσαίες 1,5%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές 3%

iV. Νομοί που λόγω της γειτνίασής τους με Νομούς Περιφέρειας που εντάσσεται στη Γ΄ περιοχή κινήτρων θα
παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά ενίσχυσης και υστέρηση στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων
Νομοί
Σέρρες, Καστοριά, Καρδίτσα, Τρίκαλα,
Γρεβενά, Ευρυτανία, Φωκίδα, Φθιώτιδα

Ποσοστό Προσαύξησης
Μεσαίες 1,5%,

Μικρές 3%

V. Νομοί ή Τμήματα Νομών με ιδιαίτερη φυσιογνωμία στον Νομαρχιακό διοικητικό χώρο που και η μέχρι σήμερα
διακριτή αντιμετώπιση στην χορήγηση ενισχύσεων οδηγεί στην ανάγκη πρόβλεψης κινήτρου εξομάλυνσης.
Νομοί
Εύβοια, Πρώην Επαρχίες Λαγκαδά
και Τροιζηνίας

Μεσαίες 1,5%

Ποσοστό Προσαύξησης
Μικρές 3%

γ3. Για τις ορεινές περιοχές άνω των 800μ. ή τα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων που αποτελούν τμήματα νομών
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως συγκοινωνιακές δυσχέρειες, χαμηλός βαθμός προσέλκυσης επενδυτικών
σχεδίων, έλλειψη υποδομών κ.λπ, παρέχεται ποσοστό προσαύξησης 2,5% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 5%
για τις μικρές επιχειρήσεις.
F
Αριθμ. 33017
(4)
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονο−
μικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επι−
δότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδό−
τησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλη−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερεια−
κή Συγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/22.12.2006),
και ειδικότερα το άρθρο 7, παρ. 3 και 4α αυτού.
2. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου
και ειδικότερα το Παράρτημα Ι αυτού «Ορισμός των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−
2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οι−
κονομίας».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20−3−2002. (ΦΕΚ 57/
Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.
1432/Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
8. Την υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 360/Β΄/21.3.2005)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών
και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση
των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορή−
γησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απα−
σχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004»,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του
άρθρου αυτού αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών
σχεδίων που υποβάλλονται για την ενίσχυση τους με
τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
1. Αίτηση υπαγωγής.
Περιλαμβάνεται και η δήλωση χορήγησης ή μη «επι−
βεβαίωσης επιλεξιμότητας» της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, και
υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον
υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.
2. Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
Υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον
υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.
3. Οικονομοτεχνική μελέτη.
Περιλαμβάνει α. γενικά πληροφοριακά στοιχεία του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα και με το
καταστατικό αυτού, β. στοιχεία δραστηριότητας της
υφιστάμενης επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής
της κατάστασης για την περίοδο των τριών (3) τελευ−
ταίων ετών (ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και
αποτελέσματα χρήσεως, ποσοτική εξέλιξη παραγωγής
και πωλήσεων, ανάλυση κύκλου εργασιών, αναλύσεις
βασικών πρώτων υλών, αποθέματα ετοίμων προϊόντων,
ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων), γ. αναλυτική
περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγι−
κής διαδικασίας, δ. τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού γραμμών παραγωγής
καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων, ε. στοιχεία αγοράς,
και στ. ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες κατά
ειδικότητα νέες θέσεις απασχόλησης και ετήσιες μο−
νάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχείρηση.
Η μελέτη συνοδεύεται με τα παρακάτω διακριτά τμή−
ματα
i. Πίνακες απολογιστικών στοιχείων του φορέα
ii. Πίνακες των προβλέψεων της βιωσιμότητας της
επένδυσης.
iii. Κατά περίπτωση αναλυτική περιγραφή και πρόσθε−
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη γνωμάτευση
επιτροπών και υπηρεσιών σε επενδυτικά σχέδια ειδικών
προδιαγραφών (παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπη−
ρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξης
λογισμικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενεργειακού
χαρακτήρα, ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών
σχεδίων, εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής,
ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής,
δασικής, ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας κ.λπ.).
Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη αφορά
αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου άνω των δια−
κοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, υπογράφεται
από:
i. Οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρί−
ου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού Κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ii. Μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της
επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας και

19273

iii. Γεωτεχνικό, στην περίπτωση που απαιτείται από
το αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Στοιχεία των ανωτέρω με τον αριθμό του φορολογι−
κού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό μητρώου των
αντίστοιχων Επιμελητηρίων θα πρέπει να αναγράφονται
στην υποβαλλόμενη μελέτη.
4. Τεκμηρίωση του κόστους.
Πίνακες ανάλυσης του κόστους σε συσχετισμό με
πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των ενισχυό−
μενων δαπανών καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση
καταγραφής των ως άνω υποβαλλόμενων δικαιολογη−
τικών τεκμηρίωσης του κόστους.
Οι προσφορές − προτιμολόγια θα πρέπει να είναι
αναλυτικές, να αναφέρουν τα τεχνικά στοιχεία των
εργασιών, να αναλύουν το κόστος ανά εργασία και να
συνοδεύονται κατά περίπτωση από τεχνικά στοιχεία ή
και «prospectus».
5. Ειδικό Παράρτημα βαθμολογίας του επενδυτικού
σχεδίου.
Συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας και τεκμηρίωση
αυτής με παραπομπή σε σχετικά στοιχεία που παρατί−
θενται στο Παράρτημα Δικαιολογητικών.
6. Δήλωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
Συμπλήρωση σχετικού υποδείγματος σύμφωνα με
την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C
118/03).
7. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού (παρά−
βολο).
Το ύψος του καθορίζεται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004.
8. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης,
από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας
συμμετοχής στην επένδυση καθώς και του κεφαλαίου
κίνησης αυτής.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
− Σε περίπτωση που οι μέτοχοι ή εταίροι υπό σύσταση
ή υφιστάμενων εταιρειών − φορέων των προτεινόμενων
επενδυτικών σχεδίων είναι Φυσικά Πρόσωπα − αντίγρα−
φα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων
εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις
κατοχής ομολόγων, μετοχών κ.λπ.
− Σε περίπτωση που οι μέτοχοι ή εταίροι υπό σύσταση
ή υφιστάμενων εταιρειών − φορέων των προτεινόμενων
επενδυτικών σχεδίων είναι Νομικά Πρόσωπα − Ισολογι−
σμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πεντα−
ετίας καθώς και ισοζύγια τελευταίου μηνός.
− Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας
πενταετίας καθώς και ισοζύγιο τελευταίου μηνός των
υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προ−
τεινόμενων επενδύσεων.
9. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης
(υφιστάμενων και νέων).
α. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολουμένου προσωπι−
κού κατά τα 2 τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια
ή εποχιακά, συνοδευόμενη από τις τριμηνιαίες αναλυ−
τικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) που αποστέλλει ο
εργοδότης στο αρμόδιο ΙΚΑ ηλεκτρονικά και αφορούν
την καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού, το έντυπο Ε7
του τελευταίου οικονομικού έτους και επικουρικά τις
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θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης
Εργασίας.
Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περι−
πτώσεις υφισταμένων επιχειρήσεων.
β. Ο αριθμός της προβλεπομένης απασχόλησης σε
νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης και σε Ε.Μ.Ε., συνο−
λικά και κατά βάρδια η εποχιακά.
10α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως ισχύει.
Υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου ή όσων θα συμμετάσχουν στον
υπό σύσταση φορέα, και δηλώνεται:
α. Η μη πραγματοποίηση της έναρξης του επενδυτικού
σχεδίου πριν την απόφαση υπαγωγής ή τη βεβαίωση
επιλεξιμότητας.
β. Η μη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες
υπηρεσίες ή φορείς εφαρμογής επενδυτικών προγραμ−
μάτων για το ίδιο ή κατά βάση ίδιο επενδυτικό σχέδιο
που εμφανίζει όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος
είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή
για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγω−
γική μονάδα.
γ. Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχε−
δίου ή μέρος αυτού στο ν. 3299/2004 ή στο ν. 2601/1998
ή σε άλλη πηγή και η μη σύνδεσή του με την παραγωγή
προϊόντων ομοίων με αυτά υπαχθέντος επιχειρημα−
τικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του
ν. 2601/1998 ή του ν. 3299/2004 και του οποίου η υλο−
ποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
δ. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί για λογαριασμό του ιδίου φορέα στις παρε−
χόμενες ενισχύσεις του ν. 1892/1990 ή του 2601/1998 ή
του ν. 3299/2004. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχυ−
όμενων δαπανών που υλοποίησε η επιχείρηση σε μία
εγκατάσταση.
ε. Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην
επένδυση και θα χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνη−
σης.
στ. Η νομική μορφή και σύνθεση του κεφαλαίου σε
περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας.
ζ. Η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε Β.Ε.Π.Ε.
με κατάθεση του συμβολαίου αγορά του αναγκαίου
για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της στο αρ−
μόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ
και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίω−
ση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου
οικοπέδου.
β. Σε περίπτωση αιτήματος ενίσχυσης αγοράς γηπέ−
δου ή πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
i. Αγορά οικοπέδου. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση
αναγραφή της κατά το δυνατόν ακριβούς αξίας του
οικοπέδου με προσκόμιση στοιχείων για τον προσδι−
ορισμό της τιμής του οικοπέδου (περιοχή, αγοραία ή
αντικειμενικό αξία κ.λπ.).
ii. Αγορά ακινήτου (κτιρίου). Πιστοποιητικό από ανε−
ξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα ότι η τιμή αγο−
ράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και η υπόσταση
του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νο−
μοθεσία.
iii. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Προσκόμιση
δήλωσης του πωλητή με την οποία πιστοποιείται η
προέλευση του εξοπλισμού. Πραγματογνωμοσύνη από

αναγνωρισμένο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος κ.λπ.) για την κατάσταση του εξοπλισμού και
την ικανότητα επαναλειτουργίας σε σχέση με το αντι−
κείμενο του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη συμ−
φωνία με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
Επίσης αποτίμηση από ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα
αποφαίνεται για την αγοραία αξία του μεταχειρισμένου
εξοπλισμού.
11. Νομιμοποιητικά στοιχεία Φορέα του επενδυτικού
σχεδίου.
α. Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης
i. στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του
(καταστατικό ή ιδιωτικό καταστατικό σύστασης, απο−
σπάσματα του βιβλίου μετόχων κ.λπ.).
ii. Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμοί, ισο−
ζύγιο κ.λπ.).
β. Στοιχεία δραστηριότητας και οικονομικά στοιχεία
των μετόχων του φορέα με ποσοστό συμμετοχής άνω
του 25% (βιογραφικά, ισολογισμοί κ.λπ.).
12. Έγκριση επενδυτικού δανείου.
Σε περίπτωση χρηματοδότησης του επενδυτικού σχε−
δίου και με τραπεζικό δάνειο, το έγγραφο της τράπεζας,
που θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης
του δανείου και ειδικότερα:
α. Το ύψος του καθώς και το συνολικό κόστος της
επένδυσης.
β. Τη διάρκειά του.
γ. Το επιτόκιο.
δ. Την περίοδο χάριτος.
ε. Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του.
13. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Υποβάλλεται σχέδιο για την περίπτωση ενίσχυσης
τμήματος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου με το
συγκεκριμένο είδος κινήτρου.
14. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, KNOW HOW όπου
θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας, το είδος της τεχνο−
λογίας, οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κ.λπ.
Άρθρο 2
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του
άρθρου αυτού αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέ−
ραν των γενικών δικαιολογητικών, και συνδέονται με το
είδος του επενδυτικού σχεδίου.
1. Επενδυτικά σχέδια στο πρωτογενή τομέα.
α. εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και
αδρανών υλικών.
i. Δημόσια λατομεία αδρανών υλικών εντός λατομικών
περιοχών.
− Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα
με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β΄/5.8.2002)
κοινή απόφαση ων Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
− Μισθωτήριο παραχώρησης από την οικεία Νομαρ−
χία για την εκμετάλλευση του λατομείου, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 2115/1993, όπως ισχύει και εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 1428/1984.
ii. Λοιπά λατομεία (Δημοτικά − Κοινοτικά − Ιδιωτικά).
− Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα
με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984.
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− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β΄/5.8.2002)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
− Μισθωτήριο παραχώρησης για την εκμετάλλευση
του λατομείου εαν ο χώρος δεν ανήκει στο φορέα της
επένδυσης.
− Άδεια εκμετάλλευσης από την οικεία Νομαρχία σύμ−
φωνα με το ν. 2115/1993, όπως ισχύει.
β. επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.
Άδεια ίδρυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Περι−
φέρειας.
γ. Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα λοιπά είδη επεν−
δυτικών σχεδίων του πρωτογενή τομέα ορίζονται στην
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2α
του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα.
α. εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης
βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμά−
ρων.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια εκμετάλλευσης.
β. μεταλλευτικών επιχειρήσεων.
− Απόφαση έγκρισης Τεχνικής μελέτης.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια παραχώρησης και εκμετάλλευσης.
− Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση
εγκατάστασης εξοπλισμού εμπλουτισμού μεταλλεύμα−
τος.
− Άδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστά−
σεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος όπου απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία.
γ. μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνι−
κές).
Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των
οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσο−
νται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τευχ.Β΄/5.8.2002) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια εγκατάστασης εκτός των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες εντός Β.Ε.Π.Ε.
− Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαι−
τείται).
− Έγκριση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. 11396/1546/8.7.1997 κοινή υπουργική
απόφαση.
Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητι−
κών μονάδων.
− Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχεί−
ρισης (μόνο για μονάδες εντός Περιφέρειας Αττικής),
όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3325/2005.
− Έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας
εγκατάστασης.
− Άδεια λειτουργίας.
Για επενδύσεις μετεγκατάστασης υφισταμένων μετα−
ποιητικών μονάδων.
− Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν επιχορηγείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3325/2005.
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Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα επενδυτικά σχέδια
της μεταποίησης του πρωτογενή τομέα ορίζονται στην
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2α
του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
i. εμφιάλωσης νερού.
− Βεβαίωση καταλληλότητας νερού (μικροβιολογική
ανάλυση) και πιστοποίηση της ποιότητας νερού (χημική
ανάλυση) από τη Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχί−
ας η από επίσημα αναγνωρισμένους εργαστηριακούς
φορείς.
− Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πό−
ρων σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1784/
τ.Β΄/20.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση, από την αρ−
μόδια υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας.
− Άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με το π.δ. 255/1989
και το ν. 3199/2003.
ii. φαρμακευτικών προϊόντων.
− Άδεια εγκατάστασης.
− Άδεια κυκλοφορίας προϊόντος.
− Άδεια παραγωγής μόνο σε περίπτωση εκσυγχρονι−
σμού υφιστάμενης μονάδας.
δ. παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από
βιομάζα.
− Άδεια εγκατάστασης για την έκδοση της οποίας
απαιτείται και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
ε. παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέρ−
γειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδρο−
ηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως
εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαρα−
γωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
i. Αιολικών σταθμών.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα
με το ν. 3468/2006.
− Προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα
ή το Δίκτυο.
− Άδεια εγκατάστασης πλην των εξαιρέσεων.
ii. Υδροηλεκτρικών σταθμών
− Άδεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία
άδεια).
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
iii. σταθμών συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού −θερμότητας
υψηλής θερμότητας
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια παραγωγής.
− Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.
iv. Γεωθερμικών σταθμών
− Μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερ−
μικού πεδίου (ν. 3175/2003).
− Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα
με το ν. 3468/2006.
− Άδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης πλην των
εξαιρουμένων.
ν. μονάδων − σταθμών τηλεθέρμανσης − τηλεψύξης
− Άδεια διανομής θερμικής ενέργειας.
vi. σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιομάζα ή βιοκαύσιμα.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
− Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα
με το ν. 3468/2006.
− Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης πλην των εξαι−
ρουμένων.

19276

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

vii. Υβριδικοί σταθμοί Α.Π.Ε.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται).
− Άδεια παραγωγής.
− Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.
viii. Φωτοβολταϊκά
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται).
− Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα
με το ν. 3468/2006.
− Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταικού με τα Δί−
κτυο ή το Σύστημα.
− Πιστοποιητικό ISO για τον εξοπλισμό κατασκευής.
− Άδεια εγκατάστασης (όπου απαιτείται).
στ. αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για
την παραγωγή πόσιμου ύδατος.
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002) των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
− Άδεια εκτέλεσης έργου για την αξιοποίηση υδάτινων
πόρων από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέ−
ρειας σύμφωνα με το ν. 3199/2003 και την υπ’ αριθμ.
Φ.16/5813/17.5.1989 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Τουρισμού, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, που
εκδόθηκε με το π.δ. 255/1989, όπως ισχύει.
ζ. μετεγκατάστασης βυρσοδεψιών
− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μετεγκατάσταση
των βυρσοδεψιών εντός Β.Ε.ΠΕ.
− Έγκριση μελέτης προεργασίας υγρών αποβλήτων.
− Άδεια του φορέα διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ για την
εγκατάσταση της μονάδος.
η. επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή
διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκρο−
τήματα βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και
τυποποιούν Π.Γ.Ε ή και προϊόντα ΠΟΠ.
− Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου
Πολιτισμού και Επιστημών για το χαρακτηρισμό του
κτίσματος σαν παραδοσιακού ή διατηρητέου.
− Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε.
σύμφωνα με τον κανονισμό 2081/1992 της Ε.Ε. από τη
Δ/νση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας της περιοχής
που προέρχεται το προϊόν.
− Καταχώρηση του προϊόντος στο μητρώο ΠΟΠ ή ΠΓΕ
σύμφωνα με τον αναλογούντα κανονισμό της Ε.Κ.
3. Επενδυτικά σχέδια στο τομέα του τουρισμού.
α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.
− Ειδική Γνωμάτευση Ε.Ο.Τ. για την καταλληλότητα της
περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης της μονάδας σύμφωνα
με την περίπτωση απ της παραγράφου 16 του άρθρου
5 του ν. 3299/2004.
− Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.
β1. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενο−
δοχειακών μονάδων και τουριστικών κατασκηνώσεων
(campings).
− Πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων
της μονάδος από τον EOT («έγκριση και αρχιτεκτονικά
σχέδια ίδρυσης της μονάδας) καθώς και εγκεκριμένα
από τον EOT τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός).
− Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού
σχεδίου ή προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης
που αφορά εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνώσεων ότι αυτό
δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του
*02012922507070044*

ν. 2601/1998 ή και του ν. 3299/2004 και σε περίπτωση
ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 5ετία από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
− Δήλωση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λει−
τουργίας του ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή
του ειδικού σήματος, των αδειών λειτουργίας αυτών.
β2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων για δη−
μιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.
− Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων EOT.
γ. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων
σε ξενοδοχειακές μονάδες Γ τάξης και άνω.
i. Διατηρητέα κτίρια.
− Εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για το χαρακτη−
ρισμό του κτίσματος ως «διατηρητέου» (ν. 2831/2002).
− Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου στην
περιοχή ευθύνης του (π.δ. 110/2001).
− Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για το
χαρακτηρισμό του κτίσματος ως «μνημείου» λόγω της
αρχιτεκτονικής πολεοδομικής εθνολογικής λαογραφι−
κής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλι−
τεχνικής ή επιστημονικής σημασίας του (ν. 3028/2002,
αρ.6).
− Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.
ν. Παραδοσιακά κτίρια
− Πιστοποίηση από την αρμόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρ−
χιτεκτονικού Ελέγχου) της οικείας Νομαρχίας ότι το
κτίσμα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτε−
κτονικής.
− Χαρακτηρισμός από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Αιγαίου του κτίσματος ως παραδοσι−
ακού, στην περιοχή ευθύνης του.
− Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.
δ. Ειδικές μορφές τουρισμού.
i. Συνεδριακά Κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γή−
πεδα Golf, εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών,
χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα τουρισμού Υγείας και Κέ−
ντρα προπονητικού−αθλητικού τουρισμού.
− Έγκριση σκοπιμότητας του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τις
σχετικές προδιαγραφές μόνο για ίδρυση ή επέκταση.
− Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.
ii. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, ζώνες αγκυρο−
βολίων, καταφύγια, κ.λπ.)
− Χωροθέτηση του λιμένα με απόφαση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης.
−Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης της ζώνης που
θα διαμορφωθεί ο τουριστικός λιμένας, μεταξύ του
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του φορέα του
λιμένος.
iii. Αυτοκινητοδρόμια.
− Έγκριση σκοπιμότητας με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία εγκρίνεται από τον
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης.
− Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου.
− Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης.
4. Επενδυτικά σχέδια στο τριτογενή τομέα.
Τα ειδικά δικαιολογητικά για τα είδη επενδυτικών
σχεδίων δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών και πα−
ροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών των υποπερ. iv και ν
της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 3299/2004 ορίζονται στην κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών που εκδίδεται σύμφωνα με την
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παράγραφο 2α του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει.
α. εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργει−
ακής μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής
και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επιχειρήσεις ανάπτυ−
ξης τεχνολογιών και Βιομηχανικών σχεδίων.
− Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργα−
στηρίων και του αντικειμένου έρευνας αυτών.
β. επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
και Συν/σμών για ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνι−
κών Κέντρων και κτιρίων σε Β.Ε.Π.Ε. καθώς και μετα−
σκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και
λοιπών εγκαταστάσεων.
− Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης, της κυριότητας ή της
αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της
αίτησης προς τον αρμόδιο φορέα διοίκησης η διαχείρισης
της Β.Ε.ΠΕ για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του
οποίου θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο.
γ. επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που
πραγματοποιούνται σε νησιά και αφορούν εγκαταστά−
σεις αποθήκευσης η προμήθειας εξοπλισμού μεταφοράς
υγρών καυσίμων και υγραερίων.
− Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.
− Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.
i. από τη Δ/νση Ανάπυξης της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης για εγκατάσταση υγρών καυσίμων μέχρι
50.000 Μ3 η μικρότερο των 500 ίππων και υγραερίων
μέχρι 50.000 m3 ή μικρότερο των 500 ίππων.
Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης ισχύει
μέχρι και 2.000 ίππους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α΄/13/13.4.2006).
ii. από τη Διεύθυνση εγκατάστασης πετρελαιοειδών
του ΥΠΑΝ για υγρά καύσιμα >50.000 Μ3 ή μεγαλύτερο
των 500 ίππων και για υγραέρια >50.000 Μ3 ή μεγαλύ−
τερο των 500 ίππων.
δ. κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και
για κέντρα αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
− Άδεια ίδρυσης από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας
της οικείας Νομαρχίας.
ε. επιχειρήσεων ίδρυσης και εκμετάλλευσης δημόσιας
χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων (υπέργειων, υπόγειων,
πλωτών) και δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και
ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και
άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων.
i. από ιδιωτικούς φορείς.
− Έγκριση σκοπιμότητας από τον Οργανισμό Αθήνας
και Θεσσαλονίκης και τις κατά τόπους ΠΕΧΩ.
− Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης
εφόσον ο Σταθμός ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Στην
περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται στον υπόγειο χώρο της
ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να συνο−
δεύεται και από τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα
πρέπει να έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους
χώρους και τα διαμερίσματα τα οποία θα περιλαμβάνει ο
σταθμός (Άρθρο 9 παραγρ. 2 του ν. 2052/1994).
− Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου
που θα ιδρυθεί ο σταθμός πολυετούς διάρκειας (μί−
σθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην περίπτωση που ο
σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο.
− Άδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας
χρήσης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/
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νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικεία Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης.
− Άδεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων,
σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων ή εμπορευματικού
σταθμού που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία,
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρ−
χίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004.
ii. από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
− Έκδοση π.δ. με πρόταση ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορι−
σμό θέσεων υπογείων σταθμών αυτοκινήτων Δ.Χ. που
πραγματοποιούνται από ΟΤΑ σε χώρους κοινής ωφελεί−
ας ή κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο
ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 8 παραγρ.1
του ν. 2052/1994) και παραχωρούνται κατά χρήση.
− Άδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας
χρήσης που χορηγείται από την ΕΥΔΕΚ της Γ.Γ.Δημοσίων
έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
στ. επενδυτικά σχέδια Ιερών Μονών.
− Αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανέγερση, αποκατά−
σταση μετατροπή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών
εγκαταστάσεων και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όπου
απαιτούνται.
Άρθρο 3
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
του φορέα της επένδυσης που να αναφέρεται: Στον
αριθμό της προβλεπόμενης απασχόλησης σε νέες θέ−
σεις μόνιμης απασχόλησης ανά κατηγορία μισθολογικού
κόστους συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά μετά την
ολοκλήρωση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
και για μία τριετία.
2. Ανάλυση του μισθολογικού κόστους απασχόλησης
των νέων θέσεων εργασίας (μονίμων, εποχιακών και
μερικής απασχόλησης).
3. Έγκριση χορήγησης μεσομακροπρόθεσμου δανείου
για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του 75% του
κόστους της επένδυσης.
4. Έγκριση χορήγησης μη επιδοτούμενου μεσομα−
κροπρόθεσμου δανείου για την κάλυψη του 25% του
κόστους της επένδυσης.
Άρθρο 4
Διαδικασίες και όροι υποβολής
1. Για τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που δεν ορί−
ζονται ειδικά δικαιολογητικά ή δεν προβλέπονται στις
κανονιστικές αποφάσεις, ειδικού περιεχομένου, π.χ. του
πρωτογενή τομέα, εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ., υπο−
βάλλονται τα Γενικά δικαιολογητικά.
2. Το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
και στοιχείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της
παρούσας απόφασης (Γενικά, ειδικά, πρόσθετα ειδικά
για την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης) συνιστούν το φάκελο της αίτησης υπα−
γωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
3. Οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων υπο−
βάλλονται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με την περίπτωση
γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 21 του άρθρου
7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Στοιχεία του φακέλου
της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει του υποδείγματος
ανάπτυξης του Πληροφοριακού συστήματος.
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4. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δημιουργείται, και
με τα παραγόμενα του πληροφοριακού συστήματος, ο
φάκελος του επενδυτικού σχεδίου και κατατίθεται στις
αρμόδιες υπηρεσίες υπό τη μορφή δύο (2) τευχών.
Το 1ο τεύχος εμπεριέχει τα Γενικά δικαιολογητικά των
παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 1 της απόφασης
αυτής που υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφο−
ριακού συστήματος.
Το 2ο τεύχος συναποτελούν τα λοιπά Γενικά και τα Ειδικά
δικαιολογητικά. Περιλαμβάνεται Παράρτημα Τεκμηρίωσης
του κόστους. Η κατάσταση προσφορών − προτιμολογίων
και λοιπών δικαιολογητικών του κόστους και ο πίνακας
ανάλυσης του κόστους βάσει των ως άνω δικαιολογητικών
υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού συστή−
ματος. Οι πρωτότυπες προσφορές−προτιμολόγια και λοιπά
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους επισυνάπτονται
αριθμημένα κατ’αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην
προαναφερόμενη κατάσταση.
− Περιλαμβάνεται κατάσταση η οποία υποβάλλεται ως
εκτύπωση του Πληροφοριακού συστήματος στην οποία
καταγράφονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τα
οποία επισυνάπτονται αριθμημένα κατ’ αντιστοιχία με
την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.
5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπο−
ρούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, εκτός των ορι−
ζομένων στην παρούσα απόφαση.
6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως ορίζονται
στην παρούσα απόφαση ή όταν η οικονομοτεχνική με−
λέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις μετά από γνώμη της
γνωμοδοτικής επιτροπής οι οποίες καθιστούν αδύνατη
την αξιολόγηση της επένδυσης, δεν εξετάζονται και
τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Άρθρο 5
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Άρθρο 6
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
οπότε παύει η ισχύς της υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ.
360/Β΄/21.3.2005) της υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 33015
(5)
Καθορισμός του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδο−
τήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και
των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια του έτους
2007, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/3.12.2004)
«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−

πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα
την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 3γ του ν. 3522/2006
(Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2996/2002 (Φ.Ε.Κ. 62/Α΄/28.3.2002)
«Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των
Βαλκανίων», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. XR 84/2007 καταχώρηση στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων
του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α΄/
21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών».
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/
τ.Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ’ αριθμ. 32913/9.8.2006 (Φ.Ε.Κ 1140/τ.Β΄/23.8.2006)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός των χωρών εφαρμογής των κινήτρων και των
περιοχών τους, καθώς και του κατά περίπτωση ανωτά−
του και κατωτάτου επιχορηγούμενου ύψους παραγωγικών
επενδύσεων της § 2 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 και των
παρεκκλίσεων της § 2 του όρθρου 5 του ν. 2996/2002»,
όπως αυτή διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 12
§ 2 εδάφιο α του ν. 3299/2004, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
α. Σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 13 του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ.
3γ του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/2006) το συνολικό ποσό
των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης για την υπαγωγή των
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου αυτού,
καθορίζεται για το έτος 2007 στο ύψος των οκτακοσίων
σαράντα δύο εκατομμυρίων (842.000.000) ευρώ.
β. Η κατανομή των πόρων της προηγούμενης παρα−
γράφου (α) μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών,
οι οποίοι εκδίδουν αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β, της παρ.
11 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει είναι η
ακόλουθη:
Α. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 500.000.000
Β. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
1. Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης
40.000.000
2. Ηπείρου
40.000.000
3. Νήσων Βορείου Αιγαίου
15.000.000
4. Δυτικής Μακεδονίας
15.000.000
5. Κεντρικής Μακεδονίας
50.000.000
6. Δυτικής Ελλάδος
25.000.000
7. Στερεάς Ελλάδας
25.000.000
8. Πελοποννήσου
15.000.000
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9. Νοτίου Αιγαίου
22.000.000
− Δωδεκανήσου
12.000.000
− Σύρου
10.000.000
10. Κρήτης
40.000.000
11. Ιονίων Νήσων
15.000.000
12. Θεσσαλίας
25.000.000
13. Αττικής
15.000.000
ΣΥΝΟΛΟ (A+B):
842.000.000 ευρώ
Ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ, από τα συνολικά κονδύ−
λια του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διατίθε−
ται για την περίπτωση δικαίωσης επιχειρήσεων κατόπιν
άσκησης διοικητικής προσφυγής.
Άρθρο 2
Το αδιάθετα ποσά των κονδυλίων που είχαν καθορι−
στεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2996/2002
(Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των
Βαλκανίων − Ε.Σ.Ο.Α.Β.) για την ενίσχυση ιδιωτικών πα−
ραγωγικών επενδύσεων στις χώρες του Ε.Σ.Ο.Α.Β., σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2601/1998, είναι τα εξής:
1.677.267
12.044.523
42.036.000
3.500.000
3.000.000
3.906.000

1. Ρουμανία
2. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας
3. Σερβία
4. Μαυροβούνιο
5. Κοσσυφοπέδιο
6. Βοσνία−Ερζεγοβίνη
ΣΥΝΟΛΟ

66.163.790 ευρώ

Άρθρο 3
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμά−
ται ότι θα προκύψει δαπάνη ύψους ογδόντα εκατομμυ−
ρίων (80.000.000) ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα προκύψει δαπάνη
ύψους μέχρι οκτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων,
εκατό εξήντα τριών χιλιάδων, επτακοσίων ενενήντα
(828.163.790) € που θα καλυφθεί από την ετήσια πίστωση
που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν−
δύσεων για τις επιχορηγήσεις και τις λοιπές κατηγορίες
ενισχύσεων των Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 33018
(6)
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυ−
τικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περι−
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φερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/22.12.2006),
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄) «Περί
Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
5. Τις διατάξεις του π.δ. υπ’ αριθμ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ
57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών».
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης
στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα.
8. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων
του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.
9. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (98/C
74/2006).
10. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανου−
αρίου και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001),
όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 329/Β΄/15.3.2005)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3299/2004», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι ενισχυόμενες δαπάνες για επενδυτικά σχέδια
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
ν. 3299/2004, είναι:
1. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα:
i. Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχα−
νικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
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νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης και
θραύσης.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών
εντός του χώρου εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους,
φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης.
9. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
ii. Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχε−
δίων των υποπεριπτώσεων ii, iii και iv της περίπτωσης
αυτής ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα
με την παράγραφο 2α του άρθρου 3 του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει.
2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα:
i. Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας, και εν
γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών.Επενδυτικά
σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων υπό την
προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και
επεξεργασίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργα−
στηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη, και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπι−
ακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για

τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζο−
μένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης
προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών
εντός του χώρου εκμετάλλευσης που αφορούν δρό−
μους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης και
περιχάραξης.
10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περι−
βαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική δι−
αδικασία.
ii. Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργα−
στηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη, και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπι−
ακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για
τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζο−
μένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης
προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών
εντός του χώρου εκμετάλλευσης που αφορούν δρό−
μους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης και
περιχάραξης.
10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περι−
βαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική δι−
αδικασία.
iii. Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης,
όπως ορίζεται στην Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων
Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 15 − 37).
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
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3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργα−
στηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και
επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού,
προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται
για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστα−
νται σε Β.Ε.ΠΕ.
8. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων−ψυγείων μόνο
εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονά−
δας.
10. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονη−
πιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για
τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζο−
μένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης
προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
11. Οι δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρο−
νου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των
αναγκαίων υποδομών, και διαδικασιών, καθώς και τα
έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών
διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους
από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
12. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
13. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλ−
λονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανα−
νέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για
μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται
επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους
τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
14. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνο−
λογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
iv. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή
θερμού νερού ή ατμού.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
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2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογί−
ας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής
ενέργειας.
6. Οι δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου με−
ταφοράς του θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον κατα−
ναλωτή.
v. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στε−
ρεών καυσίμων από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παρα−
γωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως
πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
vi. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από
ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την
ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιο−
μάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά
σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
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2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζο−
μένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση
των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
9. Οι δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, σύμ−
φωνα με τους όρους του έργου σύνδεσης που θέτει η
αδειοδοτούσα αρχή.
vii. Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασ−
σινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου
ύδατος.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων αφαλάτωσης.
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
viii. Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσο−
δεψείων από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και

Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περι−
οχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες
υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα εντός Β.Ε.Π.Ε.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία
8. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και
επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού,
προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται
για περιβαλλοντικούς λόγους σε Β.Ε.ΠΕ.
9. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης 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.
ix. Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυπο−
ποίηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και
προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζο−
νται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή
και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η επισκευή και αποκατάσταση, υφιστάμενων πα−
ραδοσιακών και διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσε−
ων καθώς και κτιριακών συγκροτημάτων βιομηχανικού
χαρακτήρα.
3. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συν−
δέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
4. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημά−
των, και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανη−
μάτων κα λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η
χρήση.
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6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών
μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων−ψυγείων μόνο
εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονά−
δας.
9. Οι δαπάνες επενδύσεων για τη διασφάλιση της
ποιότητας, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης όλων των
παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων, σύμφωνα
με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, από οργανισμούς
διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
3. Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού:
Για τα ακόλουθα είδη επενδυτικών σχεδίων:
i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κα−
τηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*), πρώην Β΄
τάξης.
ii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουρ−
γουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχι−
στον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή ξενοδοχειακών
μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία
τους μέχρι πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς στο
διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του
κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσω−
ρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον
κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
iii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουρ−
γουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας
των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, σε κτίρια που
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον
με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχι−
στον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενο−
δοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη
λειτουργία τους για πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο, χω−
ρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση
του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό
τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
iv. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφο−
ρά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με
την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρή−
σεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχι−
στον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, με
σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
v. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων
σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας
δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
vi. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουρ−
γουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων
(campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης.
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών
κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών
κέντρων.
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ix. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης
ιαματικών πηγών.
x. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών
λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά
σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε
φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(ΦΕΚ 118 Α΄).
xi. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων
γκολφ.
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θα−
λασσοθεραπείας.
xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητο−
δρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της
χώρας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή των πα−
ραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
μονάδες.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβανομένου
και του ξενοδοχειακού. Τα μισθώματα της χρηματοδο−
τικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
λοιπού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του οποίου απο−
κτάται η χρήση.
6. Η αγορά και κατασκευή εγκαταστάσεων που προκύ−
πτουν από τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες, σύμφωνα
με την εκάστοτε νομοθεσία, προδιαγραφές των ανωτέ−
ρω επενδυτικών σχεδίων και δεν καλύπτονται από τις
ενισχυόμενες δαπάνες της παραγράφου αυτής.
7. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
8. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
9. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής
μεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών
αυτοκινήτων για την μεταφορά υλικών και προσωπικού
εντός της τουριστικής μονάδας.
xiv. Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδί−
ων των υποπεριπτώσεων xiii, xiv και xv της περίπτωσης
αυτής θα περιληφθούν στην παρούσα απόφαση μετά
την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που θα ορί−
ζουν τις προδιαγραφές των.
4. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα:
i. Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων
των υποπεριπτώσεων i και ii της περίπτωσης αυτής θα
ορισθούν με την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων
της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του ν. 3299/2004.
ii. Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων
της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης αυτής ορίζονται
με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζο−
νται και προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για τις
επενδύσεις αυτές.
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iii. Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων
της υποπερίπτωσης iv και v της περίπτωσης αυτής ορί−
ζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με
την οποία καθορίζονται και προδιαγραφές, όροι και
προϋποθέσεις για τις επενδύσεις αυτές.
iv. Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις
3. Δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του
αναγκαίου λογισμικού και περαιτέρω ανάπτυξής του
μέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού
σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνο−
λογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού
κόστους της επένδυσης.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και σχεδίων των
παραγόμενων προϊόντων λογισμικού.
v. Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτι−
κής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλι−
εργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυ−
ξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του
οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
vi. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαι−
ρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων για την παροχή
των υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής
μεταφοράς προσωπικού.
8. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλ−
λονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανα−
νέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για
μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται
επένδυση εκμετάλλευσή της για παροχή υπηρεσιών
εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ύψους τουλάχι−
στον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
9. Δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνο−
λογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού
κόστους της επένδυσης.
vii. Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλ−
λευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιο−
τεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο
πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού,
καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουρ−
γιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή συνεταιρισμούς.
Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη
μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων
και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και
πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρι−
κών αγορών και σφαγείων.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
viii. Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσί−
μων, αερίων καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξο−
πλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων
και υγραερίων σε νησιά..
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκα−
ταστάσεις ειδικών προδιαγραφών σύμφωνα με τη λει−
τουργία των αντίστοιχων επιχειρήσεων και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων εμφιάλωσης και λοιπού εξοπλισμού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του
οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Οι δαπάνες δημιουργίας εγκαταστάσεων αποθή−
κευσης σε νησιά.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
7. Οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
και μέσων μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσί−
μων και υγραερίων στα νησιά.
ix. Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων απο−
θεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται
με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια
για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης, σε άτο−
μα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του
ίδιου νόμου.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν
μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών
και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής
μεταφοράς προσωπικού, καθώς και των ατόμων που
διαβιούν ή συμμετέχουν στα προγράμματα αποθερα−
πείας και αποκατάστασης.
x. Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρή−
σης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών
αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα
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(40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενι−
κός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ) για την κάλυψη
των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις
του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμε−
τάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή
και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά
σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων
ή και ημιεστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορεί−
ων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον
30 θέσεων.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το χώρο στάθμευ−
σης, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο−
πλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
xi. Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές μο−
νές καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή
για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς
και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή
μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και
πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειρο−
τεχνίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρι−
ακών, ειδικών, βοηθητικών αποθηκευτικών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή των κτι−
ρίων σε ξενώνες ή σε χώρους κοινωνικών και πολιτι−
στικών λειτουργιών.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξο−
πλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούρ−
γιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
του οποίου αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων.
5. Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που
ασκούν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως
(γ) του άρθρου 3 του ν. 3299/2004:
i. Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος,
περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδά−
φους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστα−
σης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του
ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου
νερού.
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Ενισχυόμενες δαπάνες
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακί−
νησης υλικών εντός του χώρου της εντασσόμενης μο−
νάδας.
7. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
ii. Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα
απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανα−
νεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης
θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέρ−
γειας και θερμότητας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγω−
γή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τε−
χνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων αξιοποίησης ανα−
νεώσιμων πηγών ενέργειας και υποκατάστασης υγρών
καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακί−
νησης υλικών εντός του χώρου της εντασσόμενης μο−
νάδας.
8. Δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνο−
λογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού
κόστους της επένδυσης.

9. Οι δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ προκει−
μένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής.
iii. Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό
την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά
τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και
τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας
και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόμενης ενέργειας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης
ενέργειας.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου
εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
iv. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων
ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφο−
ρούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δα−
πάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχει−
ρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρο−
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και
επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού,
προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται
για περιβαλλοντικούς λόγους σε Β.Ε.ΠΕ.
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8. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη−
σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ−
σόμενης 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.
9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων−ψυγείων μόνο εφό−
σον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
10. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονη−
πιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για
τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζο−
μένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης
προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
11. Οι δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρο−
νου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των
αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα
έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών
διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους
από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
12. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλ−
λοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι−
κασία.
13. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλ−
λονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανα−
νέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για
μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται
επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους
τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
14. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνο−
λογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
v. Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγ−
χρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή
μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
Ενισχυόμενες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρια−
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ−
ονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης
της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούρ−
γιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα−
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγο−
ράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισα−
γωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
Άρθρο 2
1. α. Οι δαπάνες συμβούλων σύμφωνα με τους περιο−
ρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιμες είναι οι
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μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιορ−
γάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης,
τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών,
την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της
αγοράς, την εκπόνηση των μελετών προώθησης προϊ−
όντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών μελετών
επιδόσεων.
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμε−
σα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποί−
ηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του ν. 3299/2004
επενδυτικού σχεδίου.
β. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές
μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄
ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
γ. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμ−
βούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επι−
χειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν
συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.
2.α. Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πά−
για στοιχεία, ενσώματα και άυλα. Λειτουργικές δαπάνες
δεν ενισχύονται.
β. Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχεί−
ων δεν θα υπερβαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επεν−
δυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν
αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησι−
μοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη
επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους
που ισχύουν στην αγορά.
Άρθρο 3
1. α. Οι δαπάνες για την αγορά γηπέδων ενισχύονται
αποκλειστικά για φορείς επενδυτικών σχεδίων που είναι
μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.
β. Η αξία της αγοράς του γηπέδου που ενισχύεται σε
αντιστοιχία με το ποσοστό κάλυψης της μονάδας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ενισχυό−
μενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
γ. 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 τεκ−
μηριώνουν την αντικειμενική αξία του γηπέδου.
2.α. Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενερ−
γητικού 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
β.i. για την αγορά του ακινήτου (κτίριο)
− η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία,
− η υπόστασή του να είναι σύμφωνη με την πολεοδο−
μική και λοιπή νομοθεσία.
ii. για την αγορά του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
− η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία
και πρέπει να είναι χαμηλότερη από το κόστος όμοιου
καινούργιου εξοπλισμού,
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− ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτη−
ριστικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία της
ενισχυόμενης παραγωγικής μονάδας και να είναι σύμ−
φωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
− να υπάρχει πιστοποίηση της προέλευσης του υλι−
κού.
Άρθρο 4
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Άρθρο 5
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 329 Β΄) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
«Καθορισμού ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 33021
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα
«Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση,
αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπα−
γωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
ν. 3299/2004».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ.
276/Α΄/2006), και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού.
2. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομί−
ας».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/
Α΄/20.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.
1432/Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
8. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 350/Β΄/17.3.2005)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολό−
γηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
ν. 3299/2004», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Στοιχεία αξιο−
λόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος
εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004» ως εξής:
α. Στην περίπτωση iii της παραγράφου β του άρθρου
1 προστίθεται εδάφιο 4:
«Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιεί−
ται σε περισσότερες της μιας περιοχές εγκατάστασης
λαμβάνεται υπόψη, για τη βαθμολόγησή του, η κύρια
περιοχή εγκατάστασης, δηλαδή η περιοχή στην οποία
θα αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ύψος επενδυτικών δα−
πανών.
Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται σε πε−
ρισσότερους του ενός κλάδους δραστηριότητας, η
βαθμολογία χορηγείται στον κύριο κλάδο. Ως κύρι−
ος κλάδος δραστηριότητας ορίζεται ο κλάδος στον
οποίο αντιστοιχεί το μεγαλύτερο κόστος επένδυσης.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός
των επενδυτικών δαπανών κατά κλάδο, κύριος Κλάδος
Δραστηριότητας θεωρείται ο τομέας από τον οποίο θα
προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα από τη λειτουργία
του επενδυτικού σχεδίου».
β. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4:
«2. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά του Νομού εγκατάστασης.
Για τη βαθμολογία του κριτηρίου εξετάζονται δύο
(2) στοιχεία:
i. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης
Βαθμολογούνται ενιαία όλοι οι φορείς, ανάλογα με την
Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης σύμφωνα με την
κατανομή της επικράτειας που ακολουθεί το άρθρο 2,
παρ. 1 του ν. 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3522/2006 (δείκτης
30), ως εξής.
− Εγκατάσταση της επένδυσης
στην Περιοχή Γ΄:
4 βαθμοί
− Εγκατάσταση της επένδυσης
στην Περιοχή Β΄:
3 βαθμοί
− Εγκατάσταση της επένδυσης
στην Περιοχή Α΄:
1 βαθμός
− Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)
Για όλους τους φορείς:
4 βαθμοί
ii. Ο Νομός εγκατάστασης της επένδυσης
Για όλους τους φορείς:
4 βαθμοί
ii. Ο Νομός εγκατάστασης της επένδυσης
Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού
εγκατάστασης της επένδυσης και ειδικότερα εξετάζε−
ται αν η περιοχή εγκατάστασης περιλαμβάνεται στους
παραμεθόριους Νομούς του ηπειρωτικού τμήματος της
χώρας ή σε Νομούς όπως κατατάσσονται σε επίπε−
δα στα κριτήρια καθορισμού του επιπλέον ποσοστού
ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Παράρ−
τημα II της σχετικής κανονιστικής απόφασης), βάσει
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(δείκτης 31).
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Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς,
κατά περίπτωση ως εξής:
− Εγκατάσταση της επένδυσης σε παραμεθόριο Νομό
ή σε Νομό με κατά κεφαλή ΑΕΠ ≤ 70%: 2 βαθμοί
− Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νομό με κατά κε−
φαλή ΑΕΠ 70%−80%: 1,5 βαθμοί.
− Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νομό με κατά κε−
φαλή ΑΕΠ 80%−90%: 1 βαθμός
− Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νομό με κατά κε−
φαλή ΑΕΠ 90%−100%: 0,5 βαθμοί.
− Εγκατάσταση της επένδυσης σε Νομό με κατά κε−
φαλή ΑΕΠ > 100%: 0 βαθμοί.
− Βαθμολογία στοιχείου ii (Ανώτατη):
Για όλους τους φορείς : 2 βαθμοί
Βαθμολογία του Kριτηρίου 2 (Περιοχή εγκατάστασης
της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του
Νομού εγκατάστασης).
Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα
των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).
Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους
φορείς είναι 6 βαθμοί».
γ. Αντικαθίστανται τα Παραρτήματα I και II προκειμέ−
νου να διορθωθούν λανθασμένοι δείκτες και να διασα−
φηνιστούν ορισμένες έννοιες χωρίς να επηρεάζεται η
επί μέρους ή και η συνολική βαθμολογία.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
8356/3.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουρ−
γία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των
κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις
διατάξεις του ν. 3299/2004»
Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

19290
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας 1
Εμπειρία (αφορά μη νεοϊδρυόμενους φορείς)

Ν/Ι
Αρθ 4 & 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1
ΕΤΟΥΣ
Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

ΔΕΙΚΤΕΣ

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με
παραγωγική λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.

ΒΙΒΛΙΑ
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

1.Προηγούμενη δραστηριότητα του φορέα στο αντικείμενο
της επένδυσης
Περίοδος Παραγωγικής δραστηριότητα του φορέα στο αντι−
κείμενο της επένδυσης Τ1
Τ1 ≥ 7 έτη:
Χορηγούνται
7>Τ1 ≥ 4 έτη:
Χορηγούνται
4>Τ1 ≥ 1 έτη:
Χορηγούνται
1>Τ1 έτη:
Χορηγούνται
2. Επιχειρηματική Εμπειρία του φορέα γενικότερα

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

1*
0,75*
0,5
0

1
0,75
0,5
0

1
0,75
0,5
0

Περίοδος Παραγωγικής δραστηριότητα του φορέα σε παρεμ−
φερείς δραστηριότητες Τ2
Τ2 ≥ 7 έτη:
Χορηγούνται βαθμοί
7>Τ2 ≥ 4 έτη:
Χορηγούνται βαθμοί
4>Τ2 έτη:
Χορηγούνται βαθμοί

−
−
−

1*
0,5*
0

1
0,5
0

1
0,5
0

* Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Υφιστάμενου Φορέα με λιγότερες των 3 πλήρων διαχειριστικών χρήσεων
εξ’ αντικειμένου δεν μπορεί να χορηγούνται τα δύο ανώτερα κλιμάκια της βαθμολογίας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πίνακας 2
Κλίμακα δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν
(αφορά μη νεοϊδρυόμενους φορείς)

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ
ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1
ΕΤΟΥΣ
Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με
παραγωγική λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ. Γ΄ ΚΑΤΗΓ

3. Μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τον κανονισμό 70/2001
Μεγάλη επιχείρηση:
Μεσαία επιχείρηση :
Μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση:

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

−
−
−

1
0,5
0,25

1
0,5
0,25

1
0,5
0,25

−
−
−

1
0,5
0

1
0,5
0

1
0,5
0

4. Εξετάζεται το μέγεθος της επένδυσης ως ποσοστό του συνό−
λου του Ενεργητικού της υφιστάμενης δραστηριότητας
π = Ύψος επένδυσης *100 / Ενεργητικό
π ≤ 50% :
50%<π ≤100% :
100%<π :

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

Το Ενεργητικό λαμβάνεται από τον ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
Για το Δείκτη 4 αν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β΄κατηγορίας αντί του Ενεργητικού χρησιμοποιείται ο Κύκλος
Εργασιών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πίνακας 3
Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν (αφορά μη νεοϊδρυόμενους φορείς)

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

5. Καθαρό περιθώριο κέρδους που ορίζεται ως:

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με παραγωγική
λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

Κ = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών
(μέσος όρος των Κ τελευταίας τριετίας)
α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα
Κ≥ 6% :
6%> Κ ≥ 3% :
3%> Κ ≥ 0% :
0%> Κ :
β. Για επενδύσεις στο Δευτερογενή τομέα
Κ≥ 9% :
9% > Κ ≥ 5% :
5%> Κ ≥1% :
1%> Κ ≥0% :
0%> Κ :
γ. Για επενδύσεις στον Τομέα Τουρισμού
Κ≥ 18% :
18% Κ ≥ 10% :
10 % > Κ ≥5% :
5% > Κ ≥ 0% :
0% > Κ :
δ. Για επενδύσεις στον Τομέα Υπηρεσιών
Κ≥ 15% :
15% > Κ ≥ 7% :
7% > Κ ≥ 3% :
3%> Κ :

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

2
1,5
1
0

1
0,75
0,5
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

2
1,5
1
0,5
0

1
0,75
0,5
0,25
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

2
1,5
1
0,5
0

1
0,75
0,5
0,25
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

2
1,5
1
0

1
0,75
0,5
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
0,75
0,5
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
0,75
0,5
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
0,75
0,5
0

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
0,75
0,5
0

6. Αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων που ορίζεται ως:
Α = (Κέρδη προ φόρων + Τόκοι) / Ενεργητικό
(μέσος όρος των Α τελευταίας τριετίας)
α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα
Α≥ 6% :
6% >Α ≥ 3% :
3% >Α ≥ 0% :
0%> Α :
β. Για επενδύσεις στον Δευτερογενή τομέα
Α≥ 11% :
11% >Α ≥ 7% :
7% >Α ≥ 3% :
3% > Α :
γ. Για επενδύσεις στον Τομέα Τουρισμού
Α≥7% :
7% >Α ≥3% :
3% >Α ≥ 0% :
0%> Α :
δ. Για επενδύσεις στον Τομέα Υπηρεσιών
Α≥ 18% :
18% >Α ≥ 10% :
10% >Α ≥ 5% :
5% > Α :

ΦΕΚ 1292

19293
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Συνέχεια Πίνακα 3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

7. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων που ορίζεται ως:
Π = (Πωλήσεις έτους – Πωλήσεις προηγούμενου έτους) /Πωλήσεις
προηγούμενου έτους (μέσος όρος των Π τελευταίας τριετίας)
α. Για επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα
Π≥ 28% :
Χορηγούνται βαθμοί
28% >Π ≥ 12% :
Χορηγούνται βαθμοί
12% >Π ≥ 6% :
Χορηγούνται βαθμοί
6% >Π ≥ 0% :
Χορηγούνται βαθμοί
0%> Π :
Χορηγούνται βαθμοί
β. Για επενδύσεις στον Δευτερογενή τομέα
Π≥ 19% :
Χορηγούνται βαθμοί
19% >Π ≥ 10% :
Χορηγούνται βαθμοί
10% >Π ≥ 5% :
Χορηγούνται βαθμοί
5% >Π ≥ 0% :
Χορηγούνται βαθμοί
0%> Π :
Χορηγούνται βαθμοί
γ. Για επενδύσεις στον Τομέα Τουρισμού
Π≥ 14% :
Χορηγούνται βαθμοί
14%>Π ≥ 7% :
Χορηγούνται βαθμοί
7% >Π ≥ 3% :
Χορηγούνται βαθμοί
3% >Π ≥ 0% :
Χορηγούνται βαθμοί
0%> Π
:
Χορηγούνται βαθμοί
δ. Για επενδύσεις στον Τομέα Υπηρεσιών
Π ≥ 27% :
27% >Π ≥ 12% :
12% >Π ≥ 6% :
6% >Π ≥ 0% :
0%> Π
:

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με παραγωγική
λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

3
2
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

3
2
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

3
2
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

3
2
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

Στην περίπτωση Υφιστάμενου φορέα που τηρεί βιβλία Β΄ Κατηγορίας εφαρμόζονται μόνο οι 2 από τους 3
δείκτες (Κ: Καθαρό περιθώριο Κέρδους, Α: Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων, Π: Μέσος Ετήσιος Ρυθ−
μός Μεταβολής Πωλήσεων). Δεν χρησιμοποιείται ο δείκτης (Α) επειδή απαιτείται η σύνταξη ισολογισμών των
3 τελευταίων ετών τους οποίο οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν και ούτε προκύπτουν από τα
επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν.
Στην περίπτωση Υφιστάμενου φορέα που δεν έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις με πα−
ραγωγική λειτουργία (περιλαμβάνεται και η περίπτωση των “νεοϊδρυόμενων φορέων”), αντιμετωπίζεται ως νεο−
ϊδρυόμενος
Σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριοποιείται σε περισσότερους τομείς βαθμολογείται με βάση τον κύριο
τομέα δραστηριότητας Κύριος Τομέας Δραστηριότητας θεωρείται ο Τομέας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα
έσοδα της επιχείρησης αθροιστικά κατά τις τελευταίες τέσσερις κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Αντίστοιχα ορίζεται και ο Κύριος Κλάδος Δραστηριότητας.
Η κατάταξη των δραστηριοτήτων στους τομείς για τους σκοπούς συμπλήρωσης του πεδίου αυτού γίνεται με
βάση τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2003 στον οποίο αυτές εντάσσονται:
ΤΟΜΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟΔ 2003

Πρωτογενής

Από 01 έως 14

Δευτερογενής

Από 15 έως 41

Τουρισμός

53

Υπηρεσίες

Λοιποί
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Πίνακας 4
Φερεγγυότητα ( αφορά μη νεοϊδρυόμενους φορείς )
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

8. Η ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Φορέα προς τρά−
πεζες
9 Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων από προηγούμενες υπαγω−
γές του φορέα σε Αναπτυξιακούς Νόμους (μη τήρηση των όρων
και των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, μη ολοκλήρω−
ση της επένδυσης κ.λπ.)
10. Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που
έχουν έλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

−

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ
Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με παραγωγική
λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

Χορηγού−
νται
βαθμοί :

Χορηγού− Χορηγού−
νται
νται
βαθμοί :
βαθμοί :

0 έως 2

0 έως 3

0 έως 2
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Πίνακας 5
Οικονομική επιφάνεια του φορέα
(αφορά μη νεοϊδρυόμενους φορείς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

11. Δείκτης Ξένων προς Ίδια κεφάλαια που ορίζεται ως :

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ

Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με παραγωγική
λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.

ΒΙΒΛΙΑ
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

Υ/Ι= (Μεσομακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
/ Ίδια Κεφάλαια
(Τελευταίος Ισολογισμός)
Για όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισμός, υπηρεσίες)
0,5 >Υ/Ι ≥0,0 :
Χορηγούνται βαθμοί
1,0 > Υ/Ι≥ 0,5 :
Χορηγούνται βαθμοί
1,5 > Υ/Ι≥1,0 :
Χορηγούνται βαθμοί
2,0 >Υ/Ι ≥ 1,5 :
Χορηγούνται βαθμοί
Υ/Ι ≥ 2,0 :
Χορηγούνται βαθμοί
12. Δείκτης Συνολικής Ρευστότητας που ορίζεται ως:

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

1
0,75
0,5
0,25
0

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

1
0,75
0,5
0

Ρ = Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
(Τελευταίος Ισολογισμός)
Για όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισμός, υπηρεσίες)
Ρ ≥ 1,0 :
Χορηγούνται βαθμοί
1,00>Ρ ≥ 0,80 :
Χορηγούνται βαθμοί
0,80 >Ρ ≥ 0,60 :
Χορηγούνται βαθμοί
0,60 >Ρ
:
Χορηγούνται βαθμοί

Στην περίπτωση Υφιστάμενου φορέα που τηρεί βιβλία Β΄ Κατηγορίας δεν βαθμολογούνται οι δείκτες του
Στοιχείου αυτού.
Στην περίπτωση Υφιστάμενου φορέα που τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, και δεν έχει κλείσει τρεις πλήρεις δια−
χειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία δεν βαθμολογούνται οι δείκτες του Στοιχείου αυτού.
Σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριοποιείται σε περισσότερους τομείς βαθμολογείται με βάση τον κύριο
τομέα δραστηριότητας. Κύριος Τομέας Δραστηριότητας θεωρείται ο Τομέας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα
έσοδα της επιχείρησης αθροιστικά κατά τις τελευταίες τέσσερις κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Αντίστοιχα ορίζεται και ο Κύριος Κλάδος Δραστηριότητας.
Η κατάταξη των δραστηριοτήτων στους τομείς για τους σκοπούς συμπλήρωσης του πεδίου αυτού γίνεται με
βάση τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2003 στον οποίο αυτές εντάσσονται:
ΤΟΜΕΑΣ
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τουρισμός
Υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟΔ 2003
Από 01 έως 14
Από 15 έως 41
53
Λοιποί
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πίνακας 6
Δυναμισμός και επιτυχία των εταίρων στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες

Για τη βαθμολογία έκαστου μετόχου διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Ο μέτοχος – εταίρος του φορέα (ΜΦi) είναι εταιρεία :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν/Ι
Αρθ 4
&1

ΔΕΙΚΤΕΣ

13επ. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων του ΜΦi που
ορίζεται ως:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ

Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων
με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις με παραγωγική
λειτουργία
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.

ΒΙΒΛΙΑ
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

ΠΜΦ I = (Πωλήσεις έτους – Πωλήσεις προηγούμενου έτους) / Πωλήσεις
προηγούμενου έτους
(μέσος όρος των Μ τελευταίας τριετίας, δηλαδή εξετάζονται ισολογισμοί
τετραετίας)
ΠΜΦi ≥ 33% :
Χορηγούνται
33% > ΠΜΦi ≥ 20 % :
Χορηγούνται
20% > ΠΜΦi ≥ 10% :
Χορηγούνται
10% > ΠΜΦi ≥ 0 % :
Χορηγούνται
0 % > ΠΜΦi :
Χορηγούνται
14επ. Καθαρό περιθώριο κέρδους του ΜΦi που ορίζεται ως:
ΚΜΦi = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών
(μέσος όρος των τελευταίας τριετίας)
Κ≥ 9% :
Χορηγούνται
9%> Κ ≥ 5% :
Χορηγούνται
5%> Κ ≥1% :
Χορηγούνται
1%> Κ ≥ 0% :
Χορηγούνται
0%> Κ
:
Χορηγούνται
15επ. Μέγεθος ΜΦi σύμφωνα με τον κανονισμό 70/2001
Μεγάλη επιχείρηση :
Μεσαία επιχείρηση :
Μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση :
16επ. Φερεγγυότητα

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

4
3
2
1
0

3
2
1
0,5
0

1
0,75
0,5
0,25
0

1
0,75
0,5
0,25
0

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

3
2
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

1
0,75
0,5
0,25
0

1
0,75
0,5
0,25
0

4
3
1

2
1
0,5

1
0,5
0,25

1
0,5
0,25

−−−−−

−−−−−−

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

Αξιολογούνται τα ακόλουθα:
− Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων από προηγούμενες υπαγωγές
του φορέα σε Αναπτυξιακούς Νόμους (μη τήρηση των όρων και
των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, μη ολοκλήρωση της
επένδυσης κλπ)
− Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που έχουν έλ−
θει εις γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

(i)
(ii)

(iii)

Χορηγού−
Χορη−
γούνται νται βαθμοί
βαθμοί
0 έως 2
0 έως 4

Εφόσον η εταιρεία μέτοχος – εταίρος του φορέα δεν έχει κλείσει τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
και δεν αφορά σε καμία από τις περιπτώσεις (ii) και (iii) που ακολουθούν βαθμολογείται όπως και τα φυσι−
κά πρόσωπα
Στην περίπτωση που η εταιρεία μέτοχος – εταίρος του φορέα δεν είναι ανεξάρτητη αλλά ανήκει σε ποσο−
στό μεγαλύτερο του 50% σε Μητρική εταιρεία ή όμιλο των οποίων τα οικονομικά μεγέθη είναι κατά πολύ
σημαντικότερα αυτών της εταιρείας μετόχου, μπορεί να εξετάζονται οι παραπάνω δείκτες ως προς τα οι−
κονομικά μεγέθη της Μητρικής εταιρείας ή του Ομίλου
Στην περίπτωση που στη διαδοχή συμμετοχών παρεμβάλλεται φυσικό πρόσωπο που ελέγχει κατά πλειο−
ψηφία άλλη μητρική εταιρεία ή όμιλο μπορεί να βαθμολογείται όπως οι περιπτώσεις φορέων με μετόχους
φυσικά πρόσωπα που περιγράφεται παρακάτω.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Συνέχεια Πίνακα 6
Ο μέτοχος − εταίρος του φορέα είναι φυσικό πρόσωπο :
Υποπερίπτωση 1: Το φυσικό πρόσωπο (μέτοχος – εταίρος του φορέα) συμμετέχει ουσιαστικά σε άλλες εται−
ρείες (συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50%, ή μικρότερο από αυτό εφόσον ασκεί τη
διοίκηση).
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται μία εταιρεία (Εταιρεία Μετόχου του Φορέα − ΕΜΦ) στην οποία το φυσικό πρό−
σωπο συμμετέχει “ουσιαστικά” και η οποία έχει κλείσει τρεις τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και
βαθμολογείται η εταιρεία αυτή κατά την Περίπτωση 1 εφόσον το ενεργητικό της (Ενεργητικό Εταιρείας Μετόχου
του Φορέα− ΕΕΜΦ) είναι τουλάχιστον το 50% του Ενεργητικού του Φορέα μετά και την επένδυση (ΕΦ = Ενεργη−
τικό Φορέα + Κόστος Επένδυσης + Πρόσθετο Κεφάλαιο Κίνησης).
Σε περίπτωση εξέτασης εταιρείας του μετόχου με τηρούμενα βιβλία Β΄ κατηγορίας αξιολογούνται τα αντίστοι−
χα μεγέθη του κύκλου εργασιών της εταιρείας και οι προβλέψεις του κύκλου εργασιών του φορέα της επένδυ−
σης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας.
Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει ποσοστό στην ΕΜΦ μικρότερο του 50% και συγχρόνως δεν ασκεί
τη διοίκηση, η παραπάνω οριζόμενη βαθμολογία διορθώνεται αναλόγως (συντελεστής διόρθωσης = ποσοστό
συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ΕΜΦ% / 50%).
Σε περίπτωση που το Ενεργητικό της εταιρείας μετόχου – εταίρου του φορέα (ΕΕΜΦ) είναι μικρότερο του 50%
του ενεργητικού του φορέα μετά την επένδυση (ΕΦ) τότε η κατά τα ανωτέρω βαθμολογία διορθώνεται αναλό−
γως (συντελεστής διόρθωσης = ΕΕΜΦ /ΕΦ Χ 0,5).
Σε περίπτωση που η εταιρεία μέτοχος−εταίρος του φορέας (ΕΜΦ) είναι μητρική εταιρεία ομίλου, μπορεί να εξε−
τάζονται οι δείκτες ως προς τα σχετικά μεγέθη και στοιχεία του Ομίλου.
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Συνέχεια Πίνακα 6

Υποπερίπτωση 2: Τα φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι του φορέα) δεν συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή δεν
υπάρχει αποδεδειγμένη και εμφανής επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου να εξετα−
σθούν οικονομικά μεγέθη και δείκτες επιχειρήσεων ως ανωτέρω
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

13φπ. Διαθέσιμα Κεφάλαια / Ύψος απαιτούμενης ίδιας Συμμετοχής του με−
τόχου − εταίρου στην επένδυση ΔΚ/ΙΣ)
ΔΚ/ΙΣ≥ 2 :
Χορηγούνται βαθμοί
2>ΔΚ/ΙΣ ≥ 1,5 :
Χορηγούνται βαθμοί
1,5>ΔΚΙ/Σ ≥ 1,2 :
Χορηγούνται βαθμοί
1,2>ΔΚ/ΙΣ :
Χορηγούνται βαθμοί
14φπ . Συνάφεια της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας του
μετόχου – εταίρου ή ενασχόλησης του με το αντικείμενο της επένδυσης ή
παρεμφερείς δραστηριότητες
Η περίοδος κατά την οποία η επαγγελματική ενασχόληση του μετόχου –
εταίρου έχει συνάφεια με το αντικείμενο της επένδυσης ή παρεμφερείς
δραστηριότητες (Τμ)
Τμ ≥ 7 έτη :
Χορηγούνται βαθμοί
7>Τμ ≥ 4 έτη :
Χορηγούνται βαθμοί
4 >Τμ ≥ 1 έτη :
Χορηγούνται βαθμοί
1> Τμ έτη :
Χορηγούνται βαθμοί
15φπ. Φερεγγυότητα
Με ποιοτική εκτίμηση αξιολογούνται τα ακόλουθα όσον αφορά το μέτοχο ή
έτερο ή φυσικό πρόσωπο:
−
Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων από προηγούμενες υπαγωγές
του φορέα σε Αναπτυξιακούς Νόμους (μη τήρηση των όρων και
των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, μη ολοκλήρωση της
επένδυσης κλπ)
−
Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που
έχουν έλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής

Ν/Ι
Αρθ 4 & 1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ (Υ/Φ) ΜΕ ΧΡΟ−
ΝΟ ΖΩΗΣ (Χ/Ζ) >1 ΕΤΟΥΣ
Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων

Υ/Φ με τουλάχιστον 3
πλήρεις Διαχειριστικές
Χρήσεις
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓ.
Γ΄ ΚΑΤΗΓ

6
4
2
0

4
3
2
0

2
1
0,5
0

2
1
0,5
0

4
3
1
0

2
1
0,5
0

−
−
−
−

−
−
−
−

Χορηγού− Χορηγού− Χορηγού−
Χορηγού−
νται
νται
νται
νται
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
0 έως 5

0 έως 3

0 έως 1

0 έως 1

Υπολογισμός της βαθμολογίας
Εξετάζονται οι μέτοχοι του φορέα και τα ποσοστά συμμετοχής αυτών με βάση τα επίσημα στοιχεία (πρακτικά
Γενικών Συνελεύσεων και Βιβλία Μετόχων κλπ).
Εξετάζονται και βαθμολογούνται κατά τα ανωτέρω οι κυριότεροι μέτοχοι – εταίροι του φορέα (επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα) που συγκεντρώνουν αθροιστικά την πλειοψηφία του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φο−
ρέα της επένδυσης (ένας, δύο ή περισσότεροι μέτοχοι−εταίροι). Στην περίπτωση πολυμετοχικών εταιρειών, όπως
οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, εξετάζονται μέχρι 5 βασικοί μέτοχοι ανεξάρτητα αν συ−
γκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως μεσοσταθμισμένος μέσος όρος των επί μέρους βαθμών (Βi) για όλους τους
βαθμολογούμενους μετόχους – εταίρους (i), σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής (πi) του καθένα στον φορέα
του επενδυτικού σχεδίου.
Τελικός Βαθμός = Άθροισμα των (Βi X πi) / Άθροισμα των (πi)
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Πίνακας 7
Δυνατότητα Διάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων
ΔΕΙΚΤΕΣ
17. Ποσοστό συμμετοχής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης σύμφωνα με το χρη−
ματοδοτικό σχήμα της αξιολόγησης ΙΣΕ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΕ ≥ 45% :
Χορηγούνται βαθμοί
45%> ΙΣΕ ≥ 35% :
Χορηγούνται βαθμοί
35%> ΙΣΕ ≥ 30% :
Χορηγούνται βαθμοί
30%> ΙΣΕ ≥ 25% :
Χορηγούνται βαθμοί
18. Ποσοστό ίδιας συμμετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με την αξιολόγη−
ση ΙΣΚΚ

8
6
4
1

ΙΣΚΚ ≥ 25% :
25 %> ΙΣΚΚ ≥ 15% :
15%> ΙΣΚΚ :

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

2
1
0

Στην περίπτωση του καθεστώτος ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
η έννοια της ιδίας συμμετοχή (ΙΣΕ) και ο τρόπος κάλυψης και ελέγχου της καταβολής της ορίζεται στη σχετική
διάταξη του νόμου, (ν. 3299/2004, Άρθρο 5, παρ 3Α)
Στην περίπτωση του καθεστώτος της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ο νόμος
ορίζει (Ν.3299/2004, Άρθρο 5 παρ 3Β) την έννοια της “χρηματοδοτικής συμβολής” του φορέα της επένδυσης
που μπορεί να είναι ίδια κεφάλαια ή δάνειο υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται από άλλη
κρατική ενίσχυση
Για την περίπτωση αυτή:
(α) ως ίδια συμμετοχή στο κόστος της επένδυσης ΙΣΕ λαμβάνεται το ποσό του κόστους της επένδυσης που
δεν καλύπτεται από δάνειο σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της αξιολόγησης.
(β) ως ίδια συμμετοχή στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης λαμβάνεται το ποσό συμμετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο
κίνησης το οποίο θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (ν. 3299/2004, Άρθρο 5, παρ 3Α), όπως ισχύει και για
τις περιπτώσεις του καθεστώτος ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας 1
Πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και οργάνωση της
επιχείρησης που την πραγματοποιεί
ΔΕΙΚΤΕΣ

i Πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού
19. Ο βαθμός κατά τον οποίο υποβληθέντα στοιχεία τεκμηριώνουν την εξασφάλιση των
πρώτων υλών και λοιπών συντελεστών παραγωγής, την εξασφάλιση της απαιτούμενης
τεχνογνωσίας, την εξασφάλιση των πωλήσεων και γενικά όλων των στοιχείων που
απαιτούνται για τη βιώσιμη λειτουργία της επένδυσης
Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται πλήρως :
Χορηγούνται βαθμοί
Υπάρχουν αδυναμίες ως προς την τεκμηρίωση των
ανωτέρω:
Χορηγούνται βαθμοί
Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις ως προς την τεκμηρίωση
των ανωτέρω:
Χορηγούνται βαθμοί
20. Ο τεχνικός σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι πλήρης και σύμφωνος
με την προβλεπόμενη παραγωγή και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοι−
χεία για την τεκμηρίωση αυτού καθώς και τα στοιχεία για την τεκμηρίωση του κό−
στους της επένδυσης
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη:
Χορηγούνται βαθμοί
Υπάρχουν αδυναμίες ως προς τα ανωτέρω στοιχεία:
Χορηγούνται βαθμοί
Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις ως προς τα ανωτέρω
Χορηγούνται βαθμοί
στοιχεία:
ii Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας της Επένδυσης
21. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης στο βαθμό που ο σχεδιασμός της,
εκτός της δημιουργίας πρόσθετης δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού περιλαμβά−
νει δαπάνες για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας (όπως ορί−
ζονται στο κριτήριο γ iii), δαπάνες για μηχανοργάνωση, δαπάνες για δημιουργία ερ−
γαστηρίου, δαπάνες για τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών.
Επίσης για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών
μονάδων η επένδυση περιλαμβάνει και δαπάνες για δημιουργία εγκαταστάσεων που
αφορούν ειδικές μορφές τουριστικού προϊόντος (συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί
λιμένες, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ)
Η επένδυση περιλαμβάνει δαπάνες ίσες τουλάχιστον με
10% του κόστους της που αφορούν 2 ή περισσότερες από
Χορηγούνται βαθμοί
τις παραπάνω κατηγορίες.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν
Χορηγούνται βαθμοί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

N/Ι
και
Υ/Φ με
λιγότερο των
3 πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με
τουλάχιστον 3
πλήρεις
Διαχειριστικές
Χρήσεις με
παραγωγική
λειτουργία

2

1

1

0,5

0

0

1
0,5

1
0,5

0

0

1

1

0

0

ΦΕΚ 1292
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Συνέχεια Πίνακα 1
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

iii Οργάνωση της επιχείρησης (που πραγματοποιεί την επένδυση).
22. Το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας όσον αφορά τη στελέχωσή της με ανθρώπινο
δυναμικό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων οργάνωσης όπως
η μηχανοργάνωση των λειτουργιών με χρήση Η/Υ, η τυποποίηση και διασφάλιση δι−
αδικασιών, η διασφάλιση ποιότητας κλπ , σε σχέση και με το μέγεθος και το αντι−
κείμενο δραστηριότητας αυτής
Υψηλό επίπεδο :
Μεσαίο επίπεδο :
Χαμηλό επίπεδο :

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

N/Ι
και
Υ/Φ με
λιγότερο
των 3
πλήρων
Διαχ.
Χρήσεων με
παραγωγική
λειτουργία

Υ/Φ με
τουλάχιστον 3
πλήρεις
Διαχειριστικές
Χρήσεις με
παραγωγική
λειτουργία

−

−
−
−

1
0,5
0
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Πίνακας 2
Προοπτική Δυναμικής Ανάπτυξης του κλάδου
ΔΕΙΚΤΕΣ

23. Κατηγορία κλάδου στον οποίο
Επένδυση που πραγματοποιείται
Επένδυση που πραγματοποιείται
Επένδυση που πραγματοποιείται

υλοποιείται η επένδυση
σε κλάδο Ανερχόμενο:
σε κλάδο Στάσιμο :
σε Κλάδο Φθίνοντα :

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

3
1
0

Για τη διάκριση των κλάδων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ (τετραψήφιοι κωδικοί κατ’ αντιστοιχία με
τους κωδικούς NACE της EUROSTAT) προκειμένου αυτοί να είναι πλήρως προσδιορισμένοι και να μπορούν να
αντληθούν στατιστικά στοιχεία.
Εφόσον θεωρείται ότι η δραστηριότητα της επένδυσης δεν αποτυπώνεται από τα στοιχεία του κλάδου όπως
ορίζεται παραπάνω μπορεί να εξετάζονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου υποκλάδου υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόταση του φορέα
Ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της επένδυσης είναι
τοπικής σημασίας ως αγορά αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί η συγκεκριμένη περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόταση του φορέα
Το σύνολο των κλάδων του πρωτογενούς τομέα, δευτερογενούς τομέα, τομέα τουρισμού και τομέα υπηρεσιών
κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες : Ανερχόμενοι Κλάδοι, Στάσιμοι Κλάδοι, Φθίνοντες Κλάδοι ως εξής:
Ανερχόμενοι Κλάδοι: οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης βάσει της εξέλιξης
του κύκλου εργασιών τους ή της μη ύπαρξης αργούντος δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή θεωρείται ότι περιλαμ−
βάνονται κλάδοι που εμφανίζουν μέση αύξηση πωλήσεων ( κατ’ αξία) ή παραγωγής (κατά ποσότητα) με βάση τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 5ετίας, μεγαλύτερη ή ίση του 5%, και οι κλάδοι που εμφανίζουν αργούν δυναμικό
σε ποσοστό μικρότερο του 15%.
Στάσιμοι κλάδοι: οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν μικρή αύξηση ή στασιμότητα στην ανάπτυξή τους βάσει της
εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους ή της τυχόν ύπαρξης αργούντος δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή θεωρείται
ότι περιλαμβάνονται κλάδοι που εμφανίζουν μέση αύξηση πωλήσεων (κατ’ αξία) ή παραγωγής (κατά ποσότητα), με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 5ετίας, μικρότερη του 5% έως και μηδενική και οι κλάδοι που εμφανίζουν
αργούν δυναμικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% και έως 30%.
Φθίνοντες κλάδοι: οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν φθίνουσα πορεία στην ανάπτυξή τους με βάση τη μείωση
του κύκλου εργασιών τους ή την ύπαρξη αργούντος δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κλάδοι
που δεν τίθενται εντός των ορίων των δύο παραπάνω κατηγοριών
Για τον τομέα του Τουρισμού η κατηγοριοποίηση θα γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία τελευταίας 3ετίας
για την πληρότητα των τουριστικών μονάδων του Νομού εγκατάστασης της επένδυσης. Η τουριστική επένδυση
χαρακτηρίζεται ότι περιλαμβάνεται σε:
− Ανερχόμενο Κλάδο: εφόσον η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των τουριστικών οργα−
νωμένων κατασκηνώσεων (campings) της περιοχής (νομού) για την περίοδο λειτουργίας των είναι μεγαλύτερη
του 70%
− Στάσιμο Κλάδο: εφόσον η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των τουριστικών οργανωμένων
κατασκηνώσεων (campings) της περιοχής (νομού) για την περίοδο λειτουργίας των είναι μεγαλύτερη του 40%
έως και 70%
− Φθίνοντα Κλάδο: εφόσον η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των τουριστικών οργανω−
μένων κατασκηνώσεων (campings) της περιοχής (νομού) για την περίοδο λειτουργίας των είναι μικρότερη ή ίση
του 40%
Για τις επενδύσεις στον τομέα υπηρεσιών καθώς και στις ειδικές μορφές τουρισμού θεωρείται εξ αντικειμένου
ότι αφορούν προεπιλεγμένες ενισχυόμενες δραστηριότητες και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στους ανερχό−
μενους κλάδους.
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Πίνακας 3
Βιωσιμότητα – Κερδοφορία της επιχείρησης μετά την επένδυση

Εξετάζεται και αξιολογείται κατ΄ αρχάς η δυνατότητα παραγωγής των προβλεπομένων προϊόντων ή υπηρεσι−
ών με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό (προτεινόμενες εγκαταστάσεις και μηχανήματα), την ύπαρξη της αναγκαίας
τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση των συντελεστών παραγωγής.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επένδυση στο στοιχείο
αυτό βαθμολογείται με μηδέν και δεν εξετάζεται περαιτέρω ως προς το στοιχείο αυτό.
Καταρτίζεται ο προβλεπόμενος “Λογαριασμός Εκμετάλλευσης” και ο πίνακας “Ροές Κεφαλαίων (Εισροές − Εκρο−
ές)”, του συνόλου της επιχείρησης για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
και εξετάζονται και αξιολογούνται τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:

ΔΕΙΚΤΕΣ
24. Αποτελέσματα προ αποσβέσεων (προβλέψεις 5ετίας)
Αποτελέσματα προ αποσβέσεων θετικά (≥ 0) για κάθε έτος της 5
ετίας :
Αποτελέσματα προ αποσβέσεων αρνητικά (< 0) για ένα ή περισσό−
τερα έτη της 5ετίας
25. Εισροές – Εκροές (προβλέψεις 5ετίας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χορηγούνται βαθμοί

5

Χορηγούνται βαθμοί

0

Χορηγούνται βαθμοί
Χορηγούνται βαθμοί

5
0

Για επενδύσεις σε όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισμός και υπηρεσίες)
Κπ≥ 9% :
Χορηγούνται βαθμοί
9%> Κπ ≥ 5% :
Χορηγούνται βαθμοί
5%> Κπ ≥1% :
Χορηγούνται βαθμοί
1%> Κπ ≥0% :
Χορηγούνται βαθμοί
0%> Κπ :
Χορηγούνται βαθμοί

4
3
2
1
0

Άθροισμα (Εισροές – Εκροές) 5ετίας θετικό (≥ 0) :
Άθροισμα (Εισροές – Εκροές) 5ετίας αρνητικό (< 0) :
26. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προβλέψεις 5ετίας) που ορίζεται ως:
Κπ = Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών (μέσος όρος προβλέψεων 5ετίας)
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Πίνακας 4
Απόδοση επένδυσης

Περίπτωση 1η:Η νέα επένδυση είναι η μοναδική δραστηριότητα της εξεταζόμενης επιχείρησης δηλαδή ίδρυση
νέας μονάδας από φορέα χωρίς προηγούμενη δραστηριότητα
Καταρτίζεται ο προβλεπόμενος λογαριασμός εκμετάλλευσης (σε σταθερές τιμές έτους αξιολόγησης) και ο πί−
νακας Ροές Κεφαλαίων (Εισροές − Εκροές) και πέραν της 5ετίας έως και 10 έτη και υπολογίζεται ο δείκτης IRR
για χρονική περίοδο υπολογισμών 10 έτη.
Περίπτωση 2η : Η νέα επένδυση υλοποιείται από επιχείρηση με προηγούμενη δραστηριότητα
Υπολογίζεται η κατ΄ έτος μεταβολή των ταμειακών ροών της επιχείρησης λόγω της νέας επένδυσης για τα 10
πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης και εν συνεχεία ο δείκτης IRR της επένδυσης για το χρονικό διάστημα
της 10ετίας.

27. Δείκτης IRR της επένδυσης

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για επενδύσεις σε όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισμός και υπηρεσίες)
IRR≥15% :
15%> IRR ≥ 10 % :
10%> IRR ≥ 5% :
5%> IRR ≥1% :
1%>IRR
:

Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται
Χορηγούνται

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

4
3
2
1
0

Εάν η νέα επένδυση, που πραγματοποιείται από επιχείρηση με προηγούμενη δραστηριότητα, λόγω της φύσεώς
της δεν επιφέρει αύξηση των ταμειακών ροών της επιχείρησης λόγω αύξησης των εσόδων ή μείωσης του κό−
στους παραγωγής (π.χ. αποκλειστικά επένδυση προστασίας περιβάλλοντος), δεν υπολογίζεται ο δείκτης IRR της
επένδυσης και ως προς το στοιχείο αυτό, της οικονομικής απόδοσης, χορηγούνται βαθμοί 0.
Σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων με χρόνο ζωής μικρότερο της δεκαετίας (π.χ. επενδύσεις στον τομέα της
πληροφορικής), μπορεί να λαμβάνεται χρονικό διάστημα υπολογισμών για τον δείκτη IRR μικρότερο της 10ετί−
ας με κατώτερο όριο την 5ετία.
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