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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
Αθήνα, 29/3/2012 

 
Αριθµ. Πρωτ. 14999 

 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος  

 

ΠΡΟΣ 

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα  
Πληροφορίες :  
Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267 
Φαξ : 210 333 2264 
              

   

Α  Π Ο Φ Α Σ Η 

                                                                                                                                                                                                                                           
Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 58996/30-12-2012 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράµµατος για 
τν ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της 
Συνέργειας και ∆ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011» 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παρ.  1 περ. δ, 5 και 6 του  

ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α- 8). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 

ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 

87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

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

5. 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.∆. 22/2012 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α-147).  

7. Την υπ’ αριθµ. 12966/19-03-2012 απόφαση περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-810). 

8. Την υπ’ αριθµ. 17296/19-04-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών 

σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των µεγάλων επενδυτικών 

σχεδίων, της επιχειρηµατικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόµου 

3908/2011 για το  έτος 2011» (Β-653).  

9. Την υπ’ αριθµ. 58996/30-12-2012 Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης Προγράµµατος για την ένταξη 

επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του νόµου 

3908/2011, για το έτος 2011 (Β-3215). 

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

κρατικού προϋπολογισµού 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 

Ά ρ θ ρ ο   1 

 
Τροποποιείται η υπ΄ αριθµ. 58996/30-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών 

σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του νόµου 3908/2011, 

για το έτος 2011», ως εξής: 

 

α.  Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:  

«6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής 

υποδοµής, οι επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να 

συστήσουν εµπορική εταιρεία ή συνεταιρισµό µε µετόχους-εταίρους τα µέλη της Κοινοπραξίας, 

εντός της προθεσµίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισµός θα 

συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που το 

υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαµβάνει κοινή υποδοµή, φορέας της επένδυσης 

θεωρείται η Κοινοπραξία».   

 

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: 

 «8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). Ειδικότερα το 

υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους 
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ειδικούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των 

Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρα 12 και 13 του 

Κανονισµού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους όρους για 

τη χορήγηση δαπανών για συµβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρο 26 του Κανονισµού), 

για συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27 του Κανονισµού), για δαπάνες για σχέδια έρευνας 

και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανονισµού), καθώς και για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 33 του Κανονισµού)» 

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: 

«2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει έργα για συµβουλευτικές υπηρεσίες 

σε ΜΜΕ και συµµετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία και την 

απόκτηση και επικύρωση δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας επιλέξιµες για ενίσχυση είναι, 

κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:» 

 

δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής: 

«3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011. Για τις ενισχυόµενες δαπάνες 

ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου 3 του Ν. 3908/2011, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στην παρούσα απόφαση». 

 

ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας 

και ∆ικτύωσης υποβάλλονται έως και τις 30 Μαΐου 2012» 

 

στ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:  

«γ. Η χρηµατοδότηση του συµβατικού κόστους, κατά το ποσό που δεν καλύπτεται από 

επιχορήγηση, πραγµατοποιείται είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής 

χρηµατοδότησης (δάνειο από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του 

επενδυτικού σχεδίου, ποσό ίσο µε το 25% του ενισχυόµενου κόστους δεν πρέπει να 

περιλαµβάνει καµία κρατική ενίσχυση. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής  θα πρέπει να 

τεκµηριώνεται από τουλάχιστον ένα µέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηµατοδότησης του 

επενδυτικού σχεδίου µε ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου».  

 

Ά ρ θ ρ ο   2 

 

α. Στο Παράρτηµα Ι, στην παράγραφο που τιτλοφορείται «Τοµείς ή κλάδοι της οικονοµίας στους 

οποίους δύνανται να δραστηριοποιούνται οι Επιχειρήσεις που απαρτίζουν τα σχήµατα συνέργειας 

και δικτύωσης (επιπλέον των επιλέξιµων κλάδων του Ν. 3908/2011)» προστίθενται και  
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«τα αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα 

διαµερίσµατα, ανεξάρτητα από την τάξη». 

 

β. Στο Παράρτηµα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ τροποποιείται ως εξής: 

 

«στ) ∆ήλωση για το χαρακτηρισµό της Κοινοπραξίας ως προς το µέγεθος αυτής: 

- Συµπληρωµένο σχετικό υπόδειγµα δήλωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (αντιστοιχίζεται η 

Κοινοπραξία µε την επιχείρηση – φορέα του επενδυτικού σχεδίου και τα µέλη µε τους µετόχους 

– εταίρους της) 

- Στοιχεία των µελών της Κοινοπραξίας για τεκµηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος της υπ’ αριθµ. 17303/19-4-2011 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός των δικαιολογητικών 

και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού 

σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011» 

 

γ. Στο Παράρτηµα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:  

 

«2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηµατολόγιο, και η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφονται από 

το νόµιµο εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Η δήλωση που αφορά στο µέγεθος της επιχείρησης 

υποβάλλεται για την Κοινοπραξία από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής». 

 

δ. Στο Παράρτηµα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β τροποποιείται ως εξής: 

«β. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας 

εξωτερικής χρηµατοδότησης µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε 

τοις εκατό (25%) του συµβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης. Στα στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων ή/και της δυνατότητας εξωτερικής χρηµατοδότησης, ένα τουλάχιστον µέλος 

της Κοινοπραξίας οφείλει να τεκµηριώσει τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου σε 

ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)». 

 

ε. Στο Παράρτηµα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ) τροποποιείται ως εξής: 

 «στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκοµίζεται από καθένα µέλος της Κοινοπραξίας). 

(1) Φορολογική ενηµερότητα. 

(2) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

(3) Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριµήνου. 

(4) Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριµήνου. 

ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-Ρ3Υ



 - 5 - 

Τα δικαιολογητικά για την φερεγγυότητα προσκοµίζονται από τα µέλη – επιχειρήσεις της 

Κοινοπραξίας και η σχετική υποχρέωση δεν ισχύει για τα µέλη – φορείς της παραγράφου 5 του 

άρθρου 1 της Απόφασης (π.χ. ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ∆ήµους, ΑΕ, ΤΕΙ)».  

 

στ. Στο Παράρτηµα ΙV «Κριτήρια βαθµολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος 

Ενισχύσεων της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του Ν. 3908/2011» στο τέλος του πίνακα 

προστίθεται η εξής φράση:  

«Για την βαθµολόγηση των κριτηρίων των δεικτών 1, 16, 17 και 22 λαµβάνονται υπόψη όλα τα 

µέλη της κοινοπραξίας. Για τα υπόλοιπα κριτήρια των δεικτών του πίνακα, λαµβάνονται τα 

στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις – µέλη της Κοινοπραξίας που υποβάλλει επενδυτικό 

σχέδιο» 

 

Ά ρ θ ρ ο   3 

 

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  

 
 
 
 
 

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1.  Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄). 

 

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 

 

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. Γραφείο Υπουργού κας Άννας ∆ιαµαντοπούλου 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μωραϊτη 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 

      4.  Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµήτρη Βλάχου 
      5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

         Όλα τα Τµήµατα 
    6.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
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