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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  
Πληροφορίες  :   
Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323 

 
Αθήνα 16- 2 - 2009 
   
Αριθµ. Πρωτ. 8646 

 
 

ΠΡΟΣ  
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 33019/25-7-2007 κοινής Υπουργικής απόφασης για 
τον «καθορισµό επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για τα επενδυτικά 
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».  

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 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 ισχύει,  

και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, αυτού. 

 

2. Το από 27 Απριλίου 2007 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε το οποίο 

γνωστοποιεί ότι η κοινοποίηση της τροποποίησης του Ν. 3299/2004 µε το άρθρο 37 του 

Ν. 3522/2006, καταχωρήθηκε ως Κρατική ενίσχυση XR84/2007. 

3. 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).  

 

4.Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/14-7-2000) «Περί Οργανισµού του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας».  
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5. Το Π.∆. 81/20-3-02 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/21-3-02) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών». 

 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/Α΄/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8-1-2009) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

 
7. Την υπ΄ αριθµ.1666/∆ΙΟΕ 89/13-1-2009 (Φ.Ε.Κ40/Β/16-1-2009) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».  

 

8. Την υπ΄ αριθµ. 33019/25-7-2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ανάπτυξης «καθορισµός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και 

επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 

απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για τα επενδυτικά 

σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004». 

 

9. Το υπ΄ αριθµ.44606/1-10-2008 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος µε το οποίο απεστάλησαν στατιστικά στοιχεία α. του 

κατά Κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά Περιφέρεια και Νοµό του έτους 

2005 και β. Ποσοστά Ανεργίας κατά Περιφέρεια για το έτος 2007.  

 

10.Την ανάγκη ενίσχυσης και την προαγωγή της οικονοµίας των νησιώτικων περιοχών και 

ειδικά των παραµεθόριων, σύµφωνα και µε τις επιταγές του άρθρου 106 παρ. 1 του 

Συντάγµατος.    

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Άρθρο   1 

 
Τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθµ. 33019/25-7-2007 κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης «καθορισµός 

επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή 

επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 

3299/2004», ως εξής :  

 

«12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ     
 

Για όλους τους νοµούς και τα τµήµατα αυτών παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 10% 

για τις µεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις µικρές επιχειρήσεις» .  
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Άρθρο   2  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ της υπ΄ αριθµ. 33019/25-7-2007 κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης «καθορισµός 

επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή 

επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 

3299/2004.  

 
Άρθρο   3 

 
 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε 

βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 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 ετήσια 

απόφαση καθορισµού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.  

 

Άρθρο   4 

 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει τα επενδυτικά σχέδια που θα 

υποβληθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

 

2. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β΄). 

 
 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 

ΚΩΣΤΗΣ  ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  
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Πίνακας Αποδεκτών:  
 
     1.   Εθνικό Τυπογραφείο 

     (Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄) 
 
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης  
  -  Γραφείο κ. Υπουργού  
  -  Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
     ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικών Επενδύσεων 

 
    3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   

    ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης  
Καβέτσου 12  Μυτιλήνη 

 
     4. Invest in Greece 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μπούρα  
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Σπυρίδωνα Ευσταθόπουλου 
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου  
5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων 

� Τµήµα Αξιολόγησης & Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
� Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων  
� Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης 
� Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 
� Τµήµα Φορολογικών Ελέγχων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


