ΑΔΑ: 457ΦΦ-69Ξ

(∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΦΕΚ 2669/τ.Β΄/9-11-2011)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. 47718

Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλ. : 210 333 -2267,-2254
Φαξ : 210 3332264

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακα Αποδεκτών

Α ΠΟΦΑΣΗ
Καθορισµός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις
περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης)
των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Την παράγραφο 3 και τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α-261).

2.

Τις διατάξεις των άρθρων 16, παρ. 1, 2, 3 και 18 του νόµου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»
(Α-8).

3.

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

4.

5.

Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (Α-165).

Το άρθρο 4 του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας

και

Θαλασσίων

Υποθέσεων,

Νήσων

και

Αλιείας

στο

Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών
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Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (Α-147).

6.

Τις διατάξεις του Π.∆. 66/2011 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α-148).

7.

Την υπ’ αριθµ. 2667/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων

στον

Υφυπουργό

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-1603).

8.

Τις

επιπτώσεις

της

οικονοµικής

κρίσης

στη

λειτουργία

των

επιχειρήσεων,

την

εξ

αυτών

παρατηρούµενη µείωση της απασχόλησης στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
νόµου 3299/2004 καθώς και την ανάγκη της κατά το δυνατόν ενιαίας αντιµετώπισης των ζητηµάτων
επιβολής κυρώσεων λόγω της µη τήρησης των όρων των εγκριτικών αποφάσεων υπαγωγής ως προς
τις θέσεις εργασίας.

9.

Tη µέχρι σήµερα ακολουθούµενη διοικητική πρακτική στα ζητήµατα επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου 3299/2004 και ιδίως στον προσδιορισµό του ποσού της
επιστροφής ή της παρακράτησης της ενίσχυσης στις περιπτώσεις παράβασης από τις επιχειρήσεις των
όρων του νόµου και της υπαγωγής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Σκοπός
Ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών κατά τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του νόµου 3299/2004, στις περιπτώσεις παράβασης των
όρων υπαγωγής, ως προς τις θέσεις απασχόλησης, από τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά
σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 2
Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Επένδυσης

1. Νέες θέσεις απασχόλησης

α. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται µε
την προϋπόθεση δηµιουργίας τουλάχιστον του 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν
ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και µε την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.
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βi. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, µε
την επιφύλαξη της κατωτέρω περίπτωσης (γ), σε περίπτωση δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
σε αριθµό µικρότερο του 50% αυτών που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και
επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου µε το γινόµενο
του αριθµού των υπολειποµένων µέχρι το 50% νέων θέσεων εργασίας µε τον αριθµό των ετών
(πέντε - 5) που η επιχείρηση οφείλει, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1Α του ν. 3299/2004, να
διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζοµένου µε το µέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που,
για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.

ii. Το άθροισµα του πραγµατικού αριθµού των δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και του αριθµού που αντιστοιχεί στο 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν
ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής αποτελεί νέο όρο στην απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

γ. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση σε
περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας
λιγότερες από τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, σύµφωνα µε το κριτήριο της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της υπ΄αριθµ. 8356/3-3-2005 Υπουργικής απόφασης για τα «Στοιχεία αξιολόγησης,
λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

2. Υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε
περίπτωση µείωσης του αριθµού των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο
στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού
ενίσχυσης ίσου µε το γινόµενο του αριθµού των µειούµενων υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης
µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά απασχολούµενο, επί 12 µήνες.

Άρθρο 3
Πενταετής παραγωγική λειτουργία επένδυσης

Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση για πέντε (5) έτη µετά την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης των θέσεων απασχόλησης
όπως ορίσθηκαν στην απόφαση υπαγωγής ή στην απόφαση ολοκλήρωσης κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
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1. Νέες θέσεις απασχόλησης

Η µείωση του αριθµού των θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται από την επένδυση
επιφέρει την κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου µε το γινόµενο του αριθµού των
µειούµενων νέων θέσεων απασχόλησης µε τον αριθµό των ετών ή των µηνών που υπολείπονται
µέχρι τη συµπλήρωση των πέντε (5) ετών που η επιχείρηση οφείλει, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο

1Α

του

άρθρου

10

του

ν.

3299/2004,

να

διατηρήσει

τις

θέσεις

αυτές,

πολλαπλασιαζοµένου µε το µέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

2. Υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης

Σε περίπτωση διαπίστωσης µείωσης του αριθµού των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης
επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου µε το γινόµενο του αριθµού των
µειούµενων υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά
απασχολούµενο, επί 12 µήνες.

Άρθρο 4
Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης

Η διαπίστωση της µείωσης του αριθµού των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης που
προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης επιφέρει την
κύρωση της επιστροφής της ενίσχυσης σε ποσό που αναλογεί στις καταβολές για κάθε θέση που
καταργήθηκε, ανεξάρτητα του έτους κατάργησης και µέχρι της συµπλήρωσης των πέντε (5)
ετών από τη δηµιουργία τους.

Άρθρο 5
Όρια επιστρεφοµένων ποσών ενισχύσεων

1. Τα παρακρατούµενα ή επιστρεφόµενα ποσά κατά την εφαρµογή των ανωτέρω, και µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δεν
µπορούν να είναι κατώτερα του 0.5% ή ανώτερα του 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004.

2. Σε περίπτωση που τα παρακρατούµενα ή επιστρεφόµενα ποσά, κατά την εφαρµογή των
ανωτέρω, υπερβαίνουν το όριο του 30%, γίνεται προσαρµογή στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
του 30%.

3. Για τις επενδύσεις µε ενισχυόµενο κόστος κάτω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ
τα επιστρεφόµενα ή παρακρατούµενα ποσά που αφορούν στις νέες θέσεις εργασίας µειώνονται
κατά ποσοστό 30%.
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Άρθρο

6

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄).

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη

3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
των Περιφερειών της χώρας.

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12)

2. Invest in Greece
Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Θάνου Μωραϊτη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµητρίου Βλάχου
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

5

