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Καθορισµός των δικαιολογητικών  και  των τεχνοοικονοµικών 
στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µε τα κίνητρα 
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής  µίσθωσης και 
της επιδότησης της κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004.  
  
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 
  
        Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23-12-
04), και ειδικότερα το άρθρο 7, παρ. 3 και 4  αυτού.  
 
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-85) "Κυβέρνηση & 
Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει. 
 
3.  Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) " ∆ιορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών ". 
 
4.  Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί 
Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 
 
5. Το υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 Π.∆. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) "Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών". 
 
6.  Την υπ΄ αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17-3-2004 (Φ.Ε.Κ. 519/Β/17-3-2004) 
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού  Οικονοµίας και 
Οικονοµικών "Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών  Οικονοµίας και 
Οικονοµικών" . 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

  
Ά ρ θ ρ ο  1 

 
                                ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία του άρθρου αυτού 
αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται 
για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.  
 
1. Αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού (  παράβολο)  σύµφωνα µε 
την σχετική κοινή απόφαση του Υπουργού  Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης. 
 
2. Το Ειδικό Ερωτηµατολόγιο που διανέµεται από τις αρµόδιες για την 
παραλαβή των αιτήσεων Υπηρεσίες συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από 
τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσους θα συµµετάσχουν στον υπό 
σύσταση φορέα της επένδυσης. 
 
3. Οικονοµοτεχνική  µελέτη της επένδυσης  ( σχετικό υπόδειγµα διανέµεται 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες )  που να περιλαµβάνει :  
 
α) Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης µε βάση το 
καταστατικό αυτού ή όσων θα συµµετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα 
β)  Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάµενης επιχείρησης  και 
ανάλυση  της οικονοµικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων 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. 
δ)  Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. 
ε) Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού γραµµών 
παραγωγής καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων (υφισταµένων και προβλεποµένων) 
συνοδευόµενα από πρωτότυπες προσφορές προτιµολόγια και prospectus ενός ή 
περισσότερων προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων για το σύνολο των 
επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και κατά κατηγορία σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.3299/2004. 

στ ) Οικονοµικά στοιχεία (Ανάλυση προβλεπόµενων οικονοµικών αποτελεσµάτων 
για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της εξεταζόµενης µονάδας). 
- Ανάλυση κύκλου εργασιών 
- Αναλύσεις ποσοτικές βασικών πρώτων και βοηθητικών υλών και προµήθειες 

υλικών. 
- Ανάλυση παραγωγικής δυναµικότητας, κόστους παραγωγής, τεχνολογίας και 

ποιότητας. 
- Λογαριασµοί εκµεταλλεύσεως και αποτελέσµατα χρήσεως. 
- Χρηµατοοικονοµική  κατάσταση (ρευστότητας, δραστηριότητας, διάρθρωση και 

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κερδών)  
ζ )Στοιχεία αγοράς. 
η )Τεκµηριωµένη ανάλυση σχετικά µε τις δηµιουργούµενες κατά ειδικότητα νέες 
θέσεις απασχόλησης και τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχείρηση 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη για  υπαγωγή επένδυση της. Ανάλυση του 
ενισχυόµενου κόστους απασχόλησης. 
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θ) Στην περίπτωση που η οικονοµοτεχνική µελέτη αφορά επενδυτικό σχέδιο, 
συνολικού κόστους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( 250.000 ) ευρώ, 
υπογράφεται από  
i. Oικονοµολόγο, µέλος του  Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή 
αντιστοίχου Οργανισµού Κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   
ii. Μηχανικό, εξειδικευµένο στο κύριο αντικείµενο της επένδυσης, µέλος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και 
iii. Γεωτεχνικό, κατά περίπτωση, και όπου απαιτείται από το αντικείµενο της 
επένδυσης,  µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας. 
Στοιχεία των ανωτέρω µε τον αριθµό του φορολογικού τους µητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
τον αριθµό µητρώου των αντίστοιχων Επιµελητηρίων θα πρέπει να αναγράφονται 
στην υποβαλλόµενη µελέτη.   

 
Κατά περίπτωση η τεχνοοικονοµική µελέτη πρέπει,  επίσης να 
περιλαµβάνει : 
 
α ) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και τεκµηρίωση  αυτών µε στοιχεία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην απόφαση των κριτηρίων για τον χαρακτηρισµό των 
προϊόντων και των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 
β) Αναλυτικά περιγραφή της παραγωγής νέων προϊόντων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των προϊόντων αυτών. 
γ )Αναλυτική επί µέρους περιγραφή της ανάπτυξης λογισµικού σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα στην κανονιστική απόφαση για τον καθορισµό των προδιαγραφών των 
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού. 
δ)Αναλυτική επί µέρους περιγραφή των επενδύσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµοτεχνικής µελέτης . 
ε)Αναλυτική επί µέρους περιγραφή των επενδύσεων ενεργειακού χαρακτήρα. 
στ)Αναλυτική επί µέρους περιγραφή των επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών, 
βιοµηχανικών σχεδίων και εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ενεργειακής, 
µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής 
έρευνας. 
 
4. Ειδικό παράρτηµα µε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, και δικαιολογητικά, 
που θα τεκµηριώνουν την βαθµολογία της επενδυτικής πρότασης σύµφωνα 
µε τα κριτήρια  υπαγωγής  του άρθρου  6 του Ν. 3299/2004, όπως θα 
εξειδικευθούν µε την σχετική κανονιστική  απόφαση. 
 
5.  Έγκριση Τράπεζας για την χορήγηση δανείου χρηµατοδότησης της 
επένδυσης µε τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως: 
 
α ) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης. 
β )Τη διάρκεια του δανείου 
γ )Το επιτόκιο 
δ )Τη περίοδο χάριτος 
ε )Τις εξασφαλίσεις για τη παροχή του δανείου. 

 
6.  Σχέδιο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την περίπτωση 
ενίσχυσης τµήµατος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου µε το 
συγκεκριµένο είδος κινήτρου.  
 
7. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση καθώς και του 
κεφαλαίου  κίνησης αυτής.  
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Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 
 
- Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάµηνης 
κίνησης τραπεζικών λογαριασµών, βεβαιώσεις κατοχής οµολόγων, µετοχών, κλπ 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα µετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή 
υφισταµένων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινόµενων επενδύσεων. 
- Ισολογισµοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και 
ισοζύγια τελευταίου µηνός για τα νοµικά πρόσωπα µετόχους ή εταίρους υπό 
σύσταση ή υφιστάµενων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινοµένων 

επενδύσεων. 
- Ισολογισµοί  ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο 
τελευταίου µηνός των υφιστάµενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των 
προτεινόµενων επενδύσεων. 

- Χορήγηση δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης µόνο για 
το καθεστώς επιδότησης της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 
 
8. Στοιχεία τεκµηρίωσης των θέσεων απασχόλησης  (υφιστάµενων και 
νέων).  
  
α) Ο αριθµός του µόνιµα απασχολουµένου προσωπικού κατά τα 2  
τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόµενη  
από τις θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης  
Εργασίας και του Ι.Κ.Α. 
Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά µόνο τις περιπτώσεις υφισταµένων  
επιχειρήσεων. 
β) Ο αριθµός της προβλεποµένης απασχόλησης σε νέες θέσεις  
µόνιµης απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.  
 
 
9.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τον 
φορέα της επένδυσης ή όσων θα συµµετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, 
µε την οποία να δηλώνεται :   
 
  α) H µη πραγµατοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή  
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου  στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης από 
επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε µονάδες που έχουν 
πληγεί από φυσικά φαινόµενα.  

  β) Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει υπαχθεί  για την 
παροχή ενισχύσεων από τον Ν.3299/2004 ή τον  Ν.2601/98 ή από άλλη πηγή. 

  γ) Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο δεν µπορεί να αφορά παραγωγή 
προϊόντων οµοίων µε αυτά του υπαχθέντος επιχειρηµατικού σχεδίου στις  
διατάξεις του Ν. 1892/90 ή του Ν.2601/98 ή του Ν. 3299/2004  και του οποίου η 
υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  δ) Ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασµό του 
ιδίου φορέα στις παρεχόµενες ενισχύσεις  
 του Ν.1892/90 ή του 2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και υποβολή  
φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και  
λειτουργίας µε τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  
ε) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συµµετοχή στην επένδυση και  
θα χρηµατοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης . 
στ) Ότι εάν  η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον  
Νόµο για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται  
η νοµική µορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 
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ζ) Ότι  η αγορά  αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά τα κτίρια εκείνα που παραµένουν σε αδράνεια και 
δεν χρησιµοποιούνταν  τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης, 
δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση και δεν έχουν λάβει προηγούµενη 
κρατική ενίσχυση. 
 

10.  Συµπλήρωση υποδείγµατος δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που 
αφορούν την ιδιότητα των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων (Μ.Μ.Ε.) 
επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισµό αυτών, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). 
 
11.  ∆ήλωση ότι η βιοµηχανική µονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ  
ΕΤΒΑ ή  λοιπές ΒΕΠΕ ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ,  τεχνόπολη και τεχνολογικά 
πάρκα) µε κατάθεση του συµβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την 
επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της στο αρµόδιο φορέα διοίκησης ή 
διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και 
βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου. 
Της σε περίπτωση εγκατάστασης της µονάδας εκτός Β.Ε.ΠΕ.  
είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της  
επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 
 
12. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης µονάδος στοιχεία που να τεκµηριώνουν 
ότι η αυτή γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς. 
 
13. Συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η 
παραχώρηση αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωµές, η διάρκεια 
της σύµβασης κλπ. 
 

Ά ρ θ ρ ο  2 
 
                              ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία του άρθρου αυτού 
αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέραν των γενικών 
δικαιολογητικών,  και συνδέονται µε το είδος του επενδυτικού 
σχεδίου. 
 
1. Για επενδύσεις µονάδων µεταποίησης (βιοµηχανικές ή 
βιοτεχνικές).   
 
α) Για επενδύσεις ίδρυσης µεταποιητικών µονάδων των οποίων οι 
παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τευχ.Β/5.8.2002) των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
- Άδεια εγκατάστασης 
- Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται) 
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (µόνο για εγκατάσταση εντός ΒΕΠΕ). 

 
 
β )Για επενδύσεις επέκτασης υφισταµένων µεταποιητικών µονάδων. 
 
-Έγκριση της επέκτασης µε τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης. 
-Άδεια λειτουργίας. 
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γ) Επενδύσεις µονάδων εµφιάλωσης νερού. 
 
-Βεβαίωση καταλληλότητας νερού (µικροβιολογική ανάλυση) και πιστοποίηση της 
ποιότητας νερού (χηµική ανάλυση) από την ∆/νση Υγιεινής της οικείας Νοµαρχίας η 
από επίσηµα αναγνωρισµένους εργαστηριακούς φορείς. 
-Άδεια χρήσης νερού σύµφωνα µε το Π.∆. 255/89. 

 
δ) Για επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλµυρου  νερού για την 
παραγωγή πόσιµου ύδατος. 
 
- Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων  σύµφωνα µε   την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/5-8-
2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
ΠΕΧΩ∆Ε. 
-Άδεια εκτέλεσης έργου για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων από τον Γενικό 
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε το Ν. 3199/2003 και την ΚΥΑ  
Φ.16/5813/17-5-89  των Υπουργών Εσωτερικών, Τουρισµού, ΠΕΧΩ∆Ε και 

Γεωργίας, που εκδόθηκε µε το Π∆ 255/89, όπως ισχύει. 
 
ε )Για επενδύσεις βυρσοδεψίων 
 
-Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για µετεγκατάσταση των βυρσοδεψίων εντός 
ΒΕΠΕ. 
-Έγκριση µελέτης προεργασίας υγρών αποβλήτων 
-Άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΕΠΕ για την εγκατάσταση της µονάδος. 

 
στ ) Για επενδύσεις µονάδων παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων  
 
-Άδεια εγκατάστασης 
-Άδεια κυκλοφορίας προϊόντος 
-Άδεια παραγωγής 

 
ζ)Για επενδύσεις µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών καυσίµων 
από βιοµάζα. 
 
- Άδεια εγκατάστασης 

 
2.  Για επενδύσεις µονάδων –παραγωγής ενέργειας και 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 
 
α )Για Αιολικούς σταθµούς. 
-Άδεια εγκατάστασης 
 
β )Για Υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
-Άδεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια) 
 
γ) Για σταθµούς συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού –θερµότητας 
-Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης 
 
δ ) Για Γεωθερµικούς σταθµούς 
-Μίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου 
(Ν.3175/2003). 
-Άδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης 
 



 7 

 
ε ) Για µονάδες –σταθµούς τηλεθέρµανσης –τηλεψύξης 
-Άδεια διανοµής θερµικής ενέργειας. 
 
στ) Για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  βιοµάζα. 
- Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης. 
 
3. Για επενδύσεις εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής 
ενεργειακής µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας . Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών 
και Βιοµηχανικών σχεδίων.  
 
- Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του 
αντικειµένου έρευνας αυτών.  
 
4.  Για επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας. 
 
-Απαιτούνται µόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
 
5.  Για επενδύσεις επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού.  
 
-Απαιτούνται µόνο τα γενικά δικαιολογητικά.  
 
 
6.  Για επενδύσεις µεταλλευτικών επιχειρήσεων. 
- Απόφαση έγκρισης Τεχνικής µελέτης 
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων . 
- Άδεια παραχώρησης και εκµετάλλευσης. 
- Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση εγκατάστασης  
   εξοπλισµού εµπλουτισµού µεταλλεύµατος.  
- Άδεια λειτουργίας για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας του µεταλλεύµατος όπου απαιτείται από την κείµενη  
νοµοθεσία.  
 
7.  Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης και θραύσης (λατοµεία) 
αδρανών υλικών. 
 
α)∆ηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών εντός λατοµικών περιοχών. 
- Έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 

Ν. 1428/84. 
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την  Κοινή  Απόφαση 

υπ΄αριθµ. Η.Π. 15393/2332/5-8-2002  των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε. 

- Μισθωτήριο παραχώρησης από την οικεία Νοµαρχία για την 
εκµετάλλευση του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2115/93 
και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 
1428/84. 

β) Λοιπά λατοµεία (∆ηµοτικά- Κοινοτικά - Ιδιωτικά). 
-  Έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 

Ν. 1428/84.  
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- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την  Κοινή  Απόφαση 
υπ΄αριθµ. Η.Π. 15393/2332/5-8-2002  των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε. 

- Άδεια εκµετάλλευσης από την οικεία Νοµαρχία σύµφωνα  µε το Ν. 
2115/93, όπως ισχύει. 
 
 
8. Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν 
γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών καθώς και λατόµευσης 
µαρµάρων. 
 
- Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων. 
- Άδεια εκµετάλλευσης . 

 
 
 
9. Για επενδύσεις επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα 
(θερµοκήπια , κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, νέες καλλιέργειες  
βιολογικής Γεωργίας, υδατοκαλλιέργειες). 
 
i)Γεωργικές επιχειρήσεις 
 
α) Θερµοκήπια  
 
- Άδεια Πολεοδοµίας & Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχίας για 
επενδύσεις θερµοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών 
περιοχών. 
 
β) Μονάδες σποροπαραγωγής 
 
- Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την 
τήρηση των προδιαγραφών σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού 
παραγωγής - επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού 
για επενδύσεις που αφορούν σποροπαραγωγή.  
 
γ) Μονάδες βιολογικής γεωργίας 
 
- Βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων για τήρηση των προδιαγραφών του κανονισµού της Ε.Ε. 
2092/91 για βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.  
 
ii)Κτηνοτροφικές  (βουστάσια-χοιροστάσια- ποιµνιοστάσια 
ιπποφορβεία) και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 
 
- Άδεια ίδρυσης ή επέκτασης από τον οικείο ΟΤΑ ύστερα από  
γνωµάτευση της οικείας Α/βάθµιας Επιτροπής. 
- Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναµικότητας της 
υφιστάµενης µονάδας (επέκταση). 
 

      iii) Επιχειρήσεις εκτροφείων θηραµάτων 
 
- Άδεια ίδρυσης από τον οικείο ΟΤΑ ύστερα από γνωµάτευση της οικείας 
Α/θµιας επιτροπής.  
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- Άδεια δασαρχείου σε περίπτωση εγκατάστασης εντός δασικού χώρου. 
 
 iv) Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 
 
- Άδεια ίδρυσης από την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νοµαρχίας. 
 
10.  Για επενδύσεις αγροτικών η αγροτοβιοµηχανικών Συν/σµών 
(Αρθρο 3 παραγ. 1 α υποπερίπτωση ii του Ν.3299/2004).  
 
Απαιτούνται µόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
11. Για επενδύσεις επιχειρήσεων που τυποποιούν, συσκευάζουν 
και συντηρούν γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα 
αλιείας και ιχθυοτροφίας. 
 
Απαιτούνται µόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
12. Για επενδύσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης και Συν/σµών για ανέγερση και εκµετάλλευση 
βιοτεχνικών Κέντρων & κτιρίων σε  ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ  &  ΒΙΠΑ) 
καθώς και µετασκευή 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 τις ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ,  
ΒΙΠΑ κλπ. για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου  
θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο. 

 
 
 
13. Για επενδύσεις επιχειρήσεων ίδρυσης & εκµετάλλευσης 
δηµόσιας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων(υπέργειων, υπόγειων, 
πλωτών) και δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων ή και 
ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν 
γένει βαρέων οχηµάτων. 
 
Α)ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
α)Έγκριση σκοπιµότητας από τον Οργανισµό Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
και τις κατά τόπους ∆ΕΣΕ. 
β)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 συνοδεύεται και από την 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.2052/94). 
γ)Σύµβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο 
σταθµός πολυετούς διάρκειας (µίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην 
περίπτωση που ο σταθµός ιδρύεται σε µη ιδιόκτητο ακίνητο. 
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δ)Άδεια ίδρυσης του σταθµού αυτοκινήτων ∆ηµόσιας χρήσης που 
χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία, ∆/νση Συγκοινωνιών της οικείας 
Νοµαρχίας. 
ε) Άδεια ίδρυσης σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων, σταθµού φορτηγών 
αυτοκινήτων ή εµπορευµατικού σταθµού που χορηγείται από την αρµόδια 
Υπηρεσία , ∆/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νοµαρχίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆ 79/2004. 
 
Β ) Από ΟΤΑ 
α )Έκδοση Π.∆. µε πρόταση ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον καθορισµό θέσεων υπογείων 
σταθµών αυτοκινήτων ∆.Χ. που πραγµατοποιούνται από ΟΤΑ σε χώρους 
κοινής ωφελείας ή κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (άρθρο 8 παράγρ.1 του Ν.2052/94) και 
παραχωρούνται κατά χρήση. 
β )Άδεια ίδρυσης του σταθµού αυτοκινήτων ∆ηµόσιας χρήσης που 
χορηγείται από την ΕΥ∆ΕΚ της Γ.Γ.∆ηµοσίων έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
14. Για επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίµων και υγραερίων 
που πραγµατοποιούνται σε νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης η προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών καυσίµων 
και υγραερίων. 
 
α) Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε  
β) Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης i) από την ∆/νση Βιοµηχανίας  
της οικείας Νοµαρχίας για εγκατάσταση  υγρών καυσίµων µέχρι 13.000 Μ3 
και υγραερίων µέχρι 500 m3 .  
 ii) από την ∆/νση εγκατάστασης πετρελαιοειδών του  
ΥΠΑΝ για υγρά καύσιµα  >13.000 Μ3 και για υγραέρια >500 Μ3.  
 
15. Για επενδύσεις εκσυγχρονισµού µεταφορικών µέσων που 
αφορούν πλοία για εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων, χερσαίων,  
νησιώτικων και παραλίµνιων περιοχών. 
 
- Καταµέτρηση από ΥΕΝ 
- Έγγραφο εθνικότητος 
- Νηολόγηση πλοίου από Λιµεναρχείο  
- Άδεια σκοπιµότητας δροµολόγησης πλοίου από ΥΕΝ. 
- Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου από ΥΕΝ 
- ∆ιεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο από το ΥΕΝ . 
- Πιστοποιητικό κλάσης από ΥΕΝ  
 
 
16. Για επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και 
για κέντρα αυτόνοµης διαβίωσης ατόµων ΜΕΑ :  
- Άδεια ίδρυσης από την ∆/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχίας. 
 
17. Για επενδύσεις τουριστικών επιχειρήσεων 
 
Α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων. 
- Ειδική Γνωµάτευση EOT για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή 
επέκτασης της µονάδας σύµφωνα µε την σχετική διάταξη του αναπτυξιακού 
Νόµου. 
- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων EOT. 
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Β. Ειδικές µορφές τουρισµού.  
 
Β1. Συνεδριακά Κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα Golf, 
εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, χιονοδροµικά κέντρα, 
κέντρα τουρισµού Υγείας και Κέντρα προπονητικού-αθλητικού 
τουρισµού : 
 
-Έγκριση σκοπιµότητας του EOT σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.  
 
Β2. Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες, ζώνες αγκυροβολίων, 
καταφύγια, κλπ) 
 
-Χωροθέτηση του λιµένα µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης. 
-Σύµβαση παραχώρησης της χρήσης της ζώνης που θα διαµορφωθεί ο 
τουριστικός λιµένας, µεταξύ του Υπουργού Toυριστικής Ανάπτυξης και του 
φορέα του λιµένος.  
 
Γ. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε 
ξενοδοχειακές µονάδες Γ' τάξης και άνω. 
Γι. ∆ιατηρητέα κτίρια. 
-Εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον χαρακτηρισµό του κτίσµατος ως 
«διατηρητέου» (Ν. 2831/2002). 
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης του 
(Π∆ 110/2001) 
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος για τον 
χαρακτηρισµό του κτίσµατος ως διατηρητέου στην περιοχή ευθύνης του. 
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού για τον χαρακτηρισµό του 
κτίσµατος ως <<µνηµείου>> λόγω της αρχιτεκτονικής πολεοδοµικής 
εθνολογικής λαογραφικής, τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, 
καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας του (Ν.3028/2002, αρ.6). 
Γ2. Παραδοσιακά κτίρια 
-Πιστοποίηση από την αρµόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) 
της οικείας Νοµαρχίας ότι το κτίσµα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. 
-Χαρακτηρισµός από τη ∆/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου του 
κτίσµατος ως παραδοσιακού. 
-Χαρακτηρισµός από την ∆/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Βορείου 
Ελλάδος του κτίσµατος ως παραδοσιακού. 
 
∆. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών 
µονάδων και κατασκηνώσεων (campings) 
 
Για επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής 
ξενοδοχειακών µονάδων Γ τάξης και άνω ή κατασκηνώσεων υποβάλλονται: 
 
-Πλήρη σειρά εγκεκριµένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της µονάδος από τον 
ΕΟΤ (¨έγκριση και αρχιτεκτονικά σχέδια ίδρυσης της µονάδας) καθώς και 
εγκεκριµένα από τον ΕΟΤ τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται από 
την κείµενη νοµοθεσία (οικοδοµικός κανονισµός).  
-∆ήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή προγράµµατος 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορά εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης 
µορφής ξενοδοχειακών µονάδων ή κατασκηνώσεων ότι αυτό δεν έχει 
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υπαχθεί στις διατάξεις του  Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/98 ή και του Ν. 
3299/2004 και σε περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 5ετία 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
-∆ήλωση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας του 
ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή του ειδικού σήµατος , των αδειών 
λειτουργίας αυτών. 
 
18. Για επενδύσεις Ιερών Μονών.  
- Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση, αποκατάσταση  
µετατροπή και εκσυγχρονισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις 
αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.  
 
19. Για επενδύσεις επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή  
διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήµατα  
βιοµηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν Π.Γ.Ε ή 
και προϊόντα ΠΟΠ . 
- Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή του Υπουργείου Πολιτισµού  
και Επιστηµών για τον χαρακτηρισµό του κτίσµατος σαν  
παραδοσιακού ή διατηρητέου.  
- Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον  
κανονισµό 2081/92 της Ε.Ε από την ∆/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. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ενισχύσεις θεµατικών πάρκων, ευρυζωνικών, κ.λ.π, θα εκδοθεί 
νεώτερη απόφαση για τον καθορισµό των ειδικών  συνοδευτικών δικαιολογητικών. 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του φορέα της 
επένδυσης που να αναφέρεται :  

Στον αριθµό της προβλεπόµενης απασχόλησης σε νέες θέσεις 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) 
                             
                                        Άρθρο 3 
 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν µπορούν να 
αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, 
όπως ισχύει,  εκτός των οριζοµένων στην παρούσα απόφαση.  
                             
2. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται  από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και στοιχεία  όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση ή  όταν η 
οικονοµοτεχνική µελέτη 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. 
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                                              Ά ρ θ ρ ο 4 

  
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

 
 

Ά ρ θ ρ ο  5 
 

1.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

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

 
 
 

Αθήνα,  3   Μαρτίου   2005 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ  
 
 
 
 

 


