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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα,

Μαρτίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής
ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της
επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου
3908/2011για το έτος 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 7 παρ. 1, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ. α, παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του

ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ
Α΄165).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
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Αιγαίου

και

Νησιωτικής

Πολιτικής

και

μετονομασία

του

σε

«Υπουργείο

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική
Γραμματεία

Μακεδονίας-Θράκης

και

υπαγωγή

στο

Υπουργείο

Εσωτερικών

της

Γενικής

Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α’ 213).
ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄211) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64),
50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170).
στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄154).
ζ) Της υπ΄αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄1642) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
η) Της υπ’ αριθμ. 2672/2009 (B-2408/3-12-2009) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού

Οικονομικών

«Ανάθεση

αρμοδιοτήτων

στον

Υφυπουργό

Οικονομικών

Φίλιππο

Σαχινίδη»
2. Το γεγονός
του

ότι

από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος

κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Αποφασίζουμε
Άρθρο

1

Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενικών επενδυτικών
σχεδίων
1. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη
εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2011 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για
την ενίσχυση των επενδυτικών

σχεδίων

της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σε

πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της
κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.

2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τη δεύτερη
εξαμηνιαία περιόδο του έτους 2011 καθορίζεται σε τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (400.000.000 €)
για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.
3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα

απορροφηθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο

μεταφέρονται στην δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.

Άρθρο 2

2

Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω νόμου
ανέρχεται για το έτος 2011 σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000.000 €), εκ των οποίων το
ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €) καθορίζεται για την ενίσχυση των

μεγάλων

επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3908?2011.

Άρθρο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών
σχεδίων
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2011
για την ενίσχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:
α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011
καθορίζεται σε

εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 καθορίζεται σε
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

Άρθρο 4
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού
1.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι για το έτος 2011 θα προκύψει δαπάνη

εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.
2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι
θα προκύψει δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα ( 350) εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο έτος,
τετρακοσίων (400) εκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων (200) εκατομμυρίων ευρώ
για το τρίτο έτος και εκατό (100) εκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών
εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους εκατό (100),
διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοίχως, για τα επόμενα τρία έτη.

Άρθρο 5
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών
1.

Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Β΄ Τεύχος

2.

Υπουργείο Οικονομικών
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γενική Διεύθυνση Φορολογίας

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού κ. Μιιχάλη Χρυσοχοίδη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Πετράκου
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Αδαμαντίας Μιχαλοπούλου
Διεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων
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