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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  7 Μαρτίου   2012 

 
Αριθµ. Πρωτ. 10851 

Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5, Πλ. Συντάγµατος  
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα  
Πληροφορίες :  
Τηλ. : 210 3332267 
Φαξ : 210 333 2264 

 

       ΠΡΟΣ 

       Ως Πίνακα Αποδεκτών 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η   ( ΦΕΚ 677 Β΄ 7-3-2012 ) 

 
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 2012. 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τα άρθρα 7 παρ. 1, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ. α, παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την 

Περιφερειακή  Συνοχή»  (Α- 8).   

 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο   

πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α-98).  

 

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

 

4.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 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της 
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Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (Α-147). 

 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-243). 

 

6. Την υπ’ αριθµ. 51116/3184/25-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-2741). 

 

7.Την υπ’ αριθµ. Υ350/8-7-2011(ΦΕΚ1603/Β/11-7-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών  Υπουργών  Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη 

και Παντελή Οικονόµου». 

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

 
 

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Ά ρ θ ρ ο 1 
 

Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης των γενικών 
επενδυτικών σχεδίων 

 
1. Το  ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την 

πρώτη εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2012 καθορίζεται σε εκατό εκατοµµύρια ευρώ 

(100.000.000 €)  για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και σε πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση  των 

επενδυτικών  σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής. 

 
2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τη 

δεύτερη εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2012 καθορίζεται σε τριακόσια εκατοµµύρια ευρώ 

(300.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής 

Συνοχής. 

3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα απορροφηθούν κατά την πρώτη εξαµηνιαία 

περίοδο µεταφέρονται στη δεύτερη εξαµηνιαία περίοδο. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 
 

Ποσό φορολογικής απαλλαγής 
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 

3 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των  επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω 

νόµου νέρχεται για το έτος 2012 σε δύο δισεκατοµµύρια επτακόσια εκατοµµύρια ευρώ 

(2.700.000.000 €), εκ των οποίων το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ (1.000.000.000 €) καθορίζεται 

για την ενίσχυση των  µεγάλων επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 

3908/2011. 
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Ά ρ θ ρ ο 3 
 

Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης των ειδικών 
επενδυτικών σχεδίων 

 
 
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά το έτος 2012 

για την ενίσχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων: 

α. της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011 

καθορίζεται σε πενήντα εκατοµµύρια ευρώ (50.000.000 €). 

β.  της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του  άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 καθορίζεται σε 

πενήντα εκατοµµύρια ευρώ (50.000.000 €). 

 
Ά ρ θ ρ ο 4 

 
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισµού 

 

 
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι για το έτος 2012 θα προκύψει 

δαπάνη εκατόν πενήντα (150) εκατοµµυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων. 

 
 
2.  Για τα επόµενα τέσσερα οικονοµικά έτη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 

εκτιµάται ότι θα προκύψει δαπάνη ύψους διακοσίων πενήντα (250) εκατοµµυρίων ευρώ για το 

πρώτο έτος, τριακοσίων (300) εκατοµµυρίων ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων (200) 

εκατοµµυρίων ευρώ για το τρίτο έτος και εκατό (100) εκατοµµυρίων ευρώ για το τέταρτο έτος 

σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει 

απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών 

εσόδων ύψους εκατό (100), διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) εκατοµµυρίων ευρώ, 

αντιστοίχως, για τα επόµενα τρία έτη 

 

Ά ρ θ ρ ο 5 
 

Έναρξη ισχύος 
 

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

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 

       
 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 
 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄) 
 
 
2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 
 

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη 
 
 
3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού των Περιφερειών της 

χώρας. 

 

 
Κοινοποίηση 
 

1. Υπουργείο Οικονοµικών 
 

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας 
 

∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) 
 
 
2. Invest in Greece 
 

Μητροπόλεως 3 
 
 
Εσωτερική        ∆ιανοµή 

 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανασίου Μωραΐτη 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 
4.  Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, κ. ∆ηµητρίου Βλάχου 
5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 
     Όλα τα Τµήµατα 
6.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
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