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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ     

 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  
Πληροφορίες  :  
Τηλέφωνο :210333252/2103332353 

ΦΕΚ 870/Β/27-6-
2005 

 
 
 
Αθήνα  23 / 06 / 2005 
Αριθµ. Πρωτ. : 23467 
 

ΠΡΟΣ  
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
 

Καθορισµός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση 
των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.  
  
 
 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 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 3 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. Τις διατάξεις του Π.∆. 229/86 ( Φ.Ε.Κ. 96/Α/86 ) << Σύσταση και 
οργάνωση της  Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Π.∆. 396/82 ( Φ.Ε.Κ. 
172/Α/82 ) <<Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας >> και του 
Π.∆. 189/95 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/95 ) <<Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων 
του Π.∆. 396/89>>.   
 
7.  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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 A π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

  
Ά ρ θ ρ ο 1  

 
Έννοια, προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις 

 
Για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 και για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης ορίζονται :  

 
1.   Έννοια.  Υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας νοείται η παραλαβή, 

µεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασµός σε επιχειρηµατικές 
µονάδες,  υλικών και εµπορευµάτων (α΄ ύλες, ενδιάµεσα – τελικά 
προϊόντα ), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής 
πληροφορίας.  

 
2. Φορείς. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορείς που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 
 
3. Προδιαγραφές. Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να στοχεύει στην 

δηµιουργία νέων σύγχρονων µονάδων ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας  ( Logistics ) ή στην επέκταση, εκσυγχρονισµό 
και αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων µε σκοπό την ουσιαστική 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους συµβαλλόµενους 
αποδέκτες.  

 
4. Προϋποθέσεις.  
 

       α i. Για την ίδρυση, επέκταση η εκσυγχρονισµό µονάδων παροχής 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής & επικοινωνιών – 
τηλεµατικής, για την υποστήριξη  των αποθηκεύσεων, των 
φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών - 
εµπορευµάτων.  

        Συµπληρωµατικά, επενδυτικά έργα για την εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων υποστήριξης των διοικητικών 
και λοιπών λειτουργιών της µονάδας. 

  
 Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών (WMS),  
εκτύπωσης – ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα,  διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, 
συλλογής & τηλεµετάδοσης δεδοµένων, διαχείρισης στόλου διανοµών κλπ. 

  
ii.  Στη περίπτωση υφιστάµενων µονάδων για τις οποίες υποβάλλεται 
αίτηση επέκτασης ή και εκσυγχρονισµός τους και πληρούν τις 
προϋποθέσεις της περίπτωσης α θα πρέπει στην οικονοµικο-τεχνική 
µελέτη να περιγράφεται αναλυτικά η υπάρχουσα υποδοµή.  
 
 

5. Όροι.   
 
Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης νέας µονάδας, το ύψος 
του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 250.000 €. 
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6. ∆ικαιολογητικά υποβολής επενδυτικών σχεδίων 
 

Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά της υπ΄ αριθµ. 8352/3-3-2005 
(Φ.Ε.Κ. 360/Β/21-3-2005 ) Υπουργικής απόφασης για τον ¨καθορισµό 
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¨.  

 
 

Ά ρ θ ρ ο  2 
 

Ενισχυόµενες δαπάνες 
 

    1.  Είδη ενισχυόµενων δαπανών  

i. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

ii. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων που παραµένουν σε αδράνεια και δεν 
χρησιµοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει 
προηγούµενη κρατική ενίσχυση.   

 
iii. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 

βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, KAI ΒΙΟ.ΠΑ.) 
και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει 
προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 

iv. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων  και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  

v.  Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. Ειδικότερα, 
την αγορά και εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων και 
συστηµάτων τηλεµατικής για την αποδοτική διαχείριση των 
αποθεµάτων – διανοµών. 

vi. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 
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vii. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού προοριζόµενου για τη 
συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

viii. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων 
µεθόδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.  

ix. Οι δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών, και 
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των διαδικασιών 
διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό 
φορέα. 

 
χ. α. Οι δαπάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 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.  
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.   

 
 
 
    2.   Όροι και προϋποθέσεις ενισχυόµενων δαπανών. 
 
    α. Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία.  

 
  β. Οι λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαµβάνονται στις ενισχυόµενες 
από τον Ν. 3299/2004. 

 
  γ. 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.  

 
δ. Το συνολικό κόστος των κτιριακών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
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Ά ρ θ ρ ο  3 

 
  

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 συγκεκριµένων 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.  

 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 

 

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,  23 Ιουνίου 2005 
 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΙΟΥΦΑΣ  
 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
 


