
 1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  
Πληροφορίες  :  Παν. Λαµπρινός, Ε. Καπιτσίνα 
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Αθήνα  29  - 3 - 2006 
 
Αριθµ. Πρωτ. 13752  
 
ΦΕΚ 425/Β/ 7-4-2006 

 
ΠΡΟΣ  

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Καθορισµός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για την εξειδίκευση 
των επενδυτικών σχεδίων δηµιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών 
και παροχής καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, των υποπεριπτώσεων iv και v της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004. 
 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004  "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για 

την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (Φ.Ε.Κ. 
261/Α/2004)  και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.  

 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2867/2000 ¨Οργάνωση και Λειτουργία των 

Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις¨  (Φ.Ε.Κ. 273/Α/2000). 
 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 ¨ Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις ¨ ( Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/3-2-2006 ).  
 
4.  Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στοιχεία C (2005) 166 fin 

/2-2-2005 – SG-Greffe 92004 / D/200563/7-2-2005 για την έγκριση 
του καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων  του Ν. 3299/2004 
(Ν573/2004). 

 
5. Το άρθρο 90 του ¨ Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα ¨ που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.  
Α΄98).  

 
6. Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/2004) "∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών". 
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7. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/2000) "Περί Οργανισµού του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας".  
 
8. Το υπ' αριθµ. 81/20.03.2002 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 57/Α/2002) "Συγχώνευση 

των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
9. Την  υπ΄ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-

10-2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού  
Οικονοµίας και Οικονοµικών περί "Καθορισµού αρµοδιοτήτων των 
Υφυπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Ορισµοί 

 

 Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης τίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. ∆ίκτυο : συνδυασµός διασυνδεδεµένου ενεργού και παθητικού 

εξοπλισµού µε σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία - µετάδοση 

δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή. 

 

2. Τελικός χρήστης : Αποδέκτης-«πελάτης» των παρεχόµενων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ενδεικτικά: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 

δηµόσιοι φορείς). 

 

3. Σύνδεση σε επίπεδο τελικού χρήστη : το σηµείο διασύνδεσης του 

τελικού χρήστη µε το εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 

4. Ευρυζωνικά δίκτυα : δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 

i. δύνανται να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης σε επίπεδο τελικού 

χρήστη κατ’ ελάχιστον 512/128 Κbps (ταχύτητα καθόδου 

512kbps και ταχύτητα ανόδου 128kbps) ανά σηµείο µε ελάχιστο 

contentio ratio 1/50, µέχρι το διεθνές δίκτυο.  

ii. παρέχουν τη δυνατότητα µόνιµης (always on) σύνδεσης στον 

τελικό χρήστη. 
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Άρθρο 2 

Κατηγορίες Επενδυτικών Έργων  

 
1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδοµές 

 

  Στα ¨ επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών 

υποδοµών και συναφούς εξοπλισµού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 

πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λ.π. ή άλλης 

γεωγραφικής περιοχής µε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον ¨ της  

υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

Νόµου 3299/2004,  περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων: 

 

i. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ευρυζωνικών 

δικτύων τοπικής πρόσβασης σε επίπεδο τελικού χρήστη (πολιτών, 

επιχειρήσεων ή φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης). 

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων: 

−−−− ανάπτυξη ή και εκµετάλλευση υφιστάµενων µεταλλικών 

χάλκινων δικτύων πρόσβασης µε χρήση τεχνολογιών DSL.   

−−−− εγκατάσταση σταθερών ασύρµατων δικτύων τοπικής 

πρόσβασης µέχρι το κτίριο του τελικού χρήστη. 

−−−− εγκατάσταση και διαλειτουργική σύνδεση δορυφορικών και 

σταθερών ασύρµατων δικτύων τοπικής πρόσβασης µέχρι και 

το κτίριο του τελικού χρήστη.   

−−−− εγκατάσταση δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών (FTTx) ή 

οµοαξονικών χάλκινων καλωδίων (ETTx) µέχρι το κτίριο του 

τελικού χρήστη. 

−−−− συνεγκατάσταση (συµπεριλαµβανοµένου της 

συνεγκατάστασης κεραιοσυστηµάτων) ενεργού εξοπλισµού 

για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (αξιοποίηση 

υφιστάµενων υποδοµών χαλκού). 
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ii. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ευρυζωνικών 

δικτύων σε αστικό και  ηµιαστικό  επίπεδο. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− εγκατάσταση δικτύων οπτικών δακτυλίων που καλύπτουν 

συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. 

−−−− εγκατάσταση σταθερών ασύρµατων δικτύων διανοµής που 

καλύπτουν συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. 

iii. Έργα που αποσκοπούν στη διασύνδεση ευρυζωνικών υποδοµών 

µε υφιστάµενα ή νέα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− ∆ιασύνδεση οπτικών ή ασύρµατων δικτύων κορµού µε 

αντίστοιχα δίκτυα πρόσβασης µέσω των οποίων παρέχονται 

ευρυζωνικές υπηρεσίες.  

−−−− ∆ιασύνδεση οπτικών ή ασύρµατων δικτύων (πρόσβασης ή/και  

κορµού) µεταξύ τους. 

iv. Έργα που αποσκοπούν στην επέκταση, αναβάθµιση και 

εκσυγχρονισµό υφιστάµενων δικτυακών υποδοµών τοπικής 

πρόσβασης σε επίπεδο τελικού χρήστη (πολιτών, επιχειρήσεων ή 

φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης), µε την προϋπόθεση ότι µέσω 

των συγκεκριµένων δικτύων θα παρέχονται ευρυζωνικές 

υπηρεσίες.  

v. Έργα που αποσκοπούν στην επέκταση, αναβάθµιση και 

εκσυγχρονισµό υφιστάµενων δικτυακών υποδοµών σε αστικό και   

ηµιαστικό επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι µέσω των 

συγκεκριµένων δικτύων θα παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

 

2. Καινοτοµικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές  και Ευρυζωνικές 

Υπηρεσίες  

 

Στα ¨ επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών επικοινωνιακών και 

ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία βασίζονται στην 

ευρυζωνική υποδοµή ¨ της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου 3299/2004 περιλαµβάνονται οι 

ακόλουθες κατηγορίες έργων: 
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i. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα της Υγείας. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Υπηρεσίες τηλεϊατρικής. 

−−−− Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρακολούθησης-φροντίδας 

ηλικιωµένων και ευπαθών ατόµων. 

ii. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα της µάθησης-κατάρτισης. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Ηλεκτρονικά συστήµατα τηλε-εκπαίδευσης. 

−−−− Υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

−−−− Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

iii. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα του Πολιτισµού. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης. 

−−−− Παροχή ψηφιακού πολιτιστικού υλικού µέσω διαδικτύου. 

iv. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα της επικοινωνίας, ενηµέρωσης και της 

ψυχαγωγίας. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης 

−−−− Υπηρεσίες εικονο-τηλέφωνου. 

−−−− Υπηρεσίες video on demand, διαδραστικής τηλεόρασης µέσω 

διαδικτύου.  

−−−− Ηλεκτρονικές εκδόσεις, περιοδικά και εφηµερίδες προσβάσιµα 

µέσω διαδικτύου. 

−−−− Υπηρεσίες φωνής µέσω διαδικτύου (VOIP). 
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v. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα του Τουρισµού. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Συστήµατα ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωµών. 

−−−− Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης. 

vi. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα των ευφυών µεταφορών. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Υπηρεσίες στατικής ή δυναµικής πλοήγησης. 

−−−− Υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης του 

κοινού. 

−−−− Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης επιβατηγών ή 

εµπορευµατικών µεταφορών. 

vii. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής 

επιχειρηµατικότητας. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− ∆ιεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές. 

−−−− Ηλεκτρονικά πολυκαταστήµατα. 

viii. Έργα που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών/ 

τηλεµατικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και διαχείριση 

εγκαταστάσεων ή φυσικών πόρων. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:  

−−−− Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων. 

−−−− Υπηρεσίες διαχείρισης οικοσυστηµάτων. 

ix. Λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. 
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Άρθρο 3 

 

Προϋποθέσεις, όροι  και περιορισµοί 

 

1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδοµές. 

 

     Για να είναι δυνατή η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στην 

υποπερίπτωση iv της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του Νόµου 3299/2004, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

 

i. Να περιέχει έργα που εντάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία (i) 

της παρ. 1 του άρθρου 2  της παρούσας απόφασης και προαιρετικά 

σε µία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες  κατηγορίες (ii, iii, iv, v). 

ii. Οι υποδοµές και τα δίκτυα που θα δηµιουργηθούν να : 

α.      είναι ευρυζωνικά, 

β.      είναι επεκτάσιµα, 

γ. ακολουθούν ανοικτά και διεθνώς αναγνωρισµένα  

τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές, 

δ.   µπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή στους τελικούς 

χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας βασισµένων σε 

τεχνολογίες IP (για παράδειγµα σύνδεση στο Internet, VPNs 

κλπ.). 

ε.   ενσωµατώνουν δυνατότητες ελέγχου και διασφάλισης της 

ποιότητας (QoS) των διακινούµενων πληροφοριών. 

iii. Τα δίκτυα που θα δηµιουργηθούν θα καλύπτουν συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιοχές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας σε δυνητικούς τελικούς χρήστες. Στην αίτηση 

υπαγωγής θα πρέπει να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της 

προτεινόµενης επένδυσης, υπό την έννοια της δυνατότητας κάλυψης 

ικανού αριθµού χρηστών, που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό 

ενδιαφέρον εντός των ορίων της συγκεκριµένης γεωγραφικής 

περιοχής. 
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iv. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

της παρούσας απόφασης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον πέντε 

εκατοµµύρια  (5.000.000) ευρώ ενώ το ανώτερο ενισχυόµενο 

κόστος του ορίζεται στα τριάντα  εκατοµµύρια ( 30.000.000 ) ευρώ.  

 

v. Για λόγους συµπληρωµατικότητας µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και του έργου δηµιουργίας 

ευρυζωνικών υποδοµών, τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

περιορίζονται α) στην Περιφέρεια Αττικής πλην των νησιώτικων 

περιοχών της και της επαρχίας Τροιζηνίας και β) στο Πολεοδοµικό 

Συγκρότηµα του Νοµού Θεσσαλονίκης.  

     

2.  Καινοτοµικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές  και Ευρυζωνικές 

Υπηρεσίες. 

Για να είναι δυνατή η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στην 

υποπερίπτωση (v) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του Νόµου 3299/2004, θα πρέπει να ισχύουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i. Να αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που δεν 

διατίθενται ήδη ευρέως εµπορικά  στην ελληνική αγορά. 

ii. Να περιλαµβάνει τη δηµιουργία υπηρεσιών, οι οποίες 

− είναι προσβάσιµες και µπορούν να παρέχονται στους χρήστες 

τουλάχιστον µέσω του διαδικτύου και ενδεχοµένως και µέσω 

εναλλακτικών καναλιών διανοµής. 

− ενσωµατώνουν λειτουργίες διάδρασης µε τους χρήστες-

αποδέκτες των υπηρεσιών, 

− περιλαµβάνουν τη διακίνηση – παροχή πολυµεσικών 

πληροφοριών (υψηλής ποιότητας εικόνα, video, ήχος) 

iii. Οι τεχνολογικές πλατφόρµες υλοποίησης και το ψηφιακό 

περιεχόµενο να βασίζονται σε ανοικτά και διεθνώς αναγνωρισµένα 

πρότυπα. 

iv. Η τεχνική προσέγγιση της υλοποίησης των νέων υπηρεσιών να 

επιτρέπει την παροχή τους σε ευρεία κλίµακα και την εµπορική τους 

εκµετάλλευση. 
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v. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 

πεντακόσιες χιλιάδες ( 500.000 )  ευρώ ενώ το ανώτερο 

ενισχυόµενο κόστος του ορίζεται στα δέκα εκατοµµύρια 

(10.000.000) ευρώ. 

Κατ΄ εξαίρεση το ελάχιστο ύψος το επενδυτικού σχεδίου που θα 

υλοποιηθεί εντός των παραµεθόριων νοµών, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3299/2004, καθώς και στα νησιά µέχρι 

100.000 κατοίκους καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

5 παρ. 1 του ιδίου νόµου.   

Άρθρο 4 

Ενισχυόµενες δαπάνες 

 

1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδοµές.  

Για τα επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών 

υποδοµών της υποπερίπτωσης  iv  της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες 

δαπανών: 

 

i. ∆απάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµό ειδικών 

και βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαµόρφωση χώρων που 

απαιτούνται για την διασύνδεση και λειτουργία δικτυακών υποδοµών 

και του συναφούς εξοπλισµού.  

Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 

20% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.  

ii. ∆απάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών 

α. Προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού (π.χ. ενεργά 

και παθητικά στοιχεία δικτύου). 

β. ∆απάνες προπαρασκευαστικών εργασιών για τις υποδοµές που 

απαιτούνται για τη φιλοξενία του εξοπλισµού (π.χ. οδεύσεις, 

ικριώµατα κλπ).  

Οι δαπάνες της υποπερίπτωσης β της περίπτωσης αυτής δεν 

µπορούν να υπερβαίνουν το 15% του ενισχυόµενου κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου. 

iii. ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακών συστηµάτων 

(εξοπλισµός – λογισµικό) 
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α. πληροφοριακά συστήµατα παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ασφάλειας δικτύων. 

β. πληροφοριακά συστήµατα τιµολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών. 

γ. πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης πελατών. 

 

2. Καινοτοµικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές  και Ευρυζωνικές 

Υπηρεσίες. 

Για τα επενδυτικά σχέδια παροχής  καινοτοµικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία 

βασίζονται στην ευρυζωνική υποδοµή της υποπερίπτωσης v της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004  

ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

 

i. ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακών συστηµάτων 

(εξοπλισµός – λογισµικό) 

α.  προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού για τη 

λειτουργία – παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

β. πληροφοριακά συστήµατα αυτοµατοποίησης διαδικασιών, 

µηχανογράφησης και υποστηρικτικών λειτουργιών. 

γ.  πληροφοριακά συστήµατα παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ασφάλειας δικτύων. 

δ.  πληροφοριακά συστήµατα τιµολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών. 

          ε.  πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης πελατών. 

 

ii. ∆απάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµό ειδικών 

και βοηθητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την παροχή των 

νέων καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.   

     Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν µπορούν να υπερβαίνουν το  

15% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

 

     iii. ∆απάνες µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που σχετίζονται 

µε τις νέες  καινοτόµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

iv. ∆απάνες για τη διεθνή κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων 

σε σχέση µε νέες, καινοτόµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
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3. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου αυτού ενισχύονται οι δαπάνες συµβούλων σύµφωνα µε 

τους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

   i.Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την 

αναδιοργάνωση των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον 

ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών διαδικασιών, την τυποποίηση των 

διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση των µελετών 

προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών 

µελετών επιδόσεων.  

α. Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να 

προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του 

υποβαλλόµενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού 

σχεδίου.   

     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 αµοιβές µελετών συµβούλων παρέχονται  µόνο 

στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις 

λειτουργικές δαπάνες αυτών.   

ii.   Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία.   

    Οι λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαµβάνονται στις ενισχυόµενες  από  

τον Ν. 3299/2004.      

      iii. Το συνολικό κόστος των δαπανών για τις άυλες επενδύσεις και για 

τις αµοιβές των µελετών συµβούλων δεν θα υπερβαίνει το οκτώ τοις 

εκατό (8%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.   

      iv. Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία 

του ενεργητικού που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 

στην ενισχυόµενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους µε τους 

όρους που ισχύουν στην αγορά.   
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Άρθρο 5 

 1. ∆ικαιολογητικά υποβολής επενδυτικών σχεδίων.  

i. Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά της υπ΄ αριθµ. 8352/3-3-2005 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί 

¨Καθορισµού των δικαιολογητικών  και  των τεχνοοικονοµικών 

στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µε τα κίνητρα 

της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής  µίσθωσης και της 

επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004 ¨.  

 

ii. Επιπρόσθετα απαιτείται η ειδική βεβαίωση κατοχής της σχετικής 

αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

(Ε.Ε.Τ.Τ.), ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

iii. Ο υποβαλλόµενος φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία στοιχεία 

και πληροφορίες που να τεκµηριώνουν και να υποστηρίζουν την 

συµβατότητα του επενδυτικού σχεδίου µε τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης ενώ για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του δύναται η 

αρµόδια Υπηρεσία να ζητεί πρόσθετα στοιχεία, αναλύσεις και 

περαιτέρω διευκρινίσεις.  

2.  Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

  
     i. Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων, όπως  

εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση αξιολογούνται σύµφωνα µε 

την υπ΄ αριθµ. 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών περί  «Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, 

βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων 

υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις  του 

Ν.3299/2004». 

    ii. Επιπρόσθετα λόγω του ειδικού τεχνολογικού χαρακτήρα των 

επενδυτικών σχεδίων που εµπίπτουν στις υποπεριπτώσεις (iv) και (v) 

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου 

3299/2004, και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί έλεγχος  

συµβατότητας των επενδυτικών σχεδίων µε τους όρους της παρούσας 

απόφασης, η αρµόδια Υπηρεσία λαµβάνει υπόψη  Γνώµη της Ειδικής 

Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία πρέπει να 

διατυπώνεται εγγράφως εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών.  



 13 

 

Άρθρο 6  

 

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι η δαπάνη που 

θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα 

υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 (ΦΕΚ 

261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση 

καθορισµού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών. 

 

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(τεύχος Β'). 

 
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ.  (τεύχος Β). 
 
2.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» 
Γρ. Προϊσταµένου κ. Σ.  Χριστάκου 
 

3. Eλληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Ε.Λ.Κ.Ε).  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
     Γρ. κ. Υπουργού 
 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης 

Γρ. κ. Υπουργού 
 
3. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

Γρ. κ. Προέδρου 
 
4. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Περιφερειακής Ανάπτυξης των Περιφερειών      
της Χώρας.  
 
5. ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) ΥΠΟΙΟ (τέως Υπουργείο Οικονοµικών)   
Καραγιώργη Σερβίας 10.     
 
       
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   
 
1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια 
3) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γ. Μέργου                                                                             
4) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Κων. Μουσουρούλη 
5) Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα ΚτΠ κ. Β. Ασηµακόπουλο  
6) Γραφείο  Γεν. ∆/ντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου 
7) ∆/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτ. Επενδύσεων 

- Τµήµα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
- Τµήµα Ελέγχου και Εκταµίευσης 
- Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 
- Τµήµα Μελετών και Στατιστικής τεκµηρίωσης 
- Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων 
- Γραφείο Ενηµέρωσης Πολίτη 

 


