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1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
Στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο 
καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004, απαιτείται, µεταξύ των άλλων, η 
υποβολή εκ µέρους των επιχειρήσεων που ωφελούνται του κινήτρου αυτού, των απαραίτητων  
για το σκοπό αυτό στοιχείων, µε την συµπλήρωση της παρούσας ∆ήλωσης Φορολογικής 
Απαλλαγής.    
 
Η ∆ήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (∆.Φ.Α) του Ν.3299/2004 υποβάλλεται για κάθε 
επενδυτικό σχέδιο για το οποίο η Επιχείρηση κάνει χρήση της ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής του Ν. 3299/2004. Η Επιχείρηση πρέπει στη ∆.Φ.Α να περιλάβει ένα 
ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο οφείλει να ολοκληρώσει το αργότερο εντός µιας 
πενταετίας από την έναρξή του. ∆εν πρέπει να γίνεται κατάτµηση ενός επενδυτικού σχεδίου 
και να υποβάλλονται χωριστές ∆.Φ.Α. για τµήµατα αυτού.  
 
Η ∆.Φ.Α. υποβάλλεται για πρώτη φορά, για την διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας 
πραγµατοποιείται το επενδυτικό σχέδιο και σε περίπτωση πραγµατοποίησής του σε 
περισσότερες της µιας διαχειριστικές περιόδους υποβάλλεται κάθε έτος µέχρι την ολοκλήρωσή 
του. Επίσης, υποβάλλεται κάθε χρόνο µέχρι να καλυφθεί το σύνολο της φορολογικής 
απαλλαγής που προβλέπεται από το Νόµο. (Τα στοιχεία που αναφέρονται στη ∆.Φ.Α. και 
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αφορούν το µη υλοποιηθέν τµήµα του επενδυτικού σχεδίου, δεν είναι δεσµευτικά και 
µπορούν να τροποποιηθούν στις ∆.Φ.Α. των επόµενων διαχειριστικών περιόδων).  
 
Η ∆.Φ.Α δηµιουργείται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πριν την υποβολή της ∆ήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος, µε τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος (Π.Σ.) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, το οποίο είναι προσβάσιµο στο διαδίκτυο (Internet), 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.forologika.ependyseis.gr (στην οποία µπορεί ο χρήστης 
να οδηγηθεί και µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
http://www.ependyseis.gr). Η εκτύπωση ∆.Φ.Α. που παράγεται από το Π.Σ., υποβάλλεται σε 
έντυπη µορφή, µαζί µε τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, σε τρία (3) αντίτυπα, στην 
αρµόδια ∆ΟΥ. Η ταυτοποίηση της ∆.Φ.Α. γίνεται µε τον «Κωδικό ∆ήλωσης», που χορηγείται 
από το Π.Σ. κατά την ηλεκτρονική υποβολή και αναγράφεται επί της παραγόµενης 
εκτύπωσης.   
 
Κάθε επενδυτικό σχέδιο ταυτοποιείται µε τον αριθµό «Επενδυτικού Σχεδίου», που χορηγείται 
από το Π.Σ. κατά την υποβολή της πρώτης ∆.Φ.Α. που το αφορά. Τα επόµενα έτη, στις 
υποβαλλόµενες ∆.Φ.Α. για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να αναφέρεται ο 
αριθµός Επενδυτικού Σχεδίου. 
 
Για την χρήση του Π.Σ, η επιχείρηση πρέπει να εγγραφεί και να λάβει «κωδικό πρόσβασης», 
µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής που περιλαµβάνεται σε αυτό (πρόσβαση από τη 
σελίδα εισόδου στο Σύστηµα). 
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2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Φ.Α. 
 
0.1 Ο κωδικός ∆.Φ.Α. δίνεται από το  Π.Σ. κατά την υποβολή της ∆.Φ.Α.   
0.2  Στο πεδίο αυτό, το Π.Σ. εµφανίζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ∆.Φ.Α. (σχέδιο, 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, καταχωρήθηκε κλπ). 
 
ΜΕΡΟΣ I: –  Γενικές πληροφορίες της ∆ήλωσης 
 
1. Στοιχεία ∆ήλωσης 
 
1.1 Επιλέγεται, από πίνακα αναφοράς, η ∆ΟΥ στην οποία υποβάλλεται αρµοδίως η ∆.Φ.Α. 
1.2 & 1.3 Συµπληρώνεται το οικονοµικό έτος και η διαχειριστική περίοδος στην οποία 

αναφέρεται η ∆.Φ.Α. 
1.4 Ο Αριθµός Επενδυτικού Σχεδίου, είναι στο Π.Σ. µοναδικός για κάθε επενδυτικό σχέδιο 

που καταχωρείται σε αυτό και είναι απαραίτητο να δηλώνεται κάθε φορά που η επιχείρηση 
υποβάλει στοιχεία για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο. 
- Οταν η επιχείρηση υποβάλλει για πρώτη φορά ∆.Φ.Α. για ένα επενδυτικό σχέδιο, το 
πεδίο παραµένει κενό και θα συµπληρωθεί αργότερα από το Π.Σ., αφού πιστοποιηθεί 
ότι, η ∆.Φ.Α. που δηµιουργήθηκε και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, έχει υποβληθεί και σε 
έντυπη µορφή, ως συνηµµένο στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος. Για τα παραπάνω, 
η επιχείρηση ενηµερώνεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (email), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  που έχει δηλώσει. Μπορεί, επίσης, να διαπιστώσει ότι έχει δοθεί ο αριθµός 
Επενδυτικού Σχεδίου, εάν επισκεφθεί σε µετέπειτα χρόνο τη ∆.Φ.Α. που έχει 
δηµιουργήσει και υποβάλει ηλεκτρονικά.  

- Εάν, η επιχείρηση έχει υποβάλει στοιχεία για το επενδυτικό σχέδιο σε προηγούµενες 
χρήσεις, το πεδίο αυτό συµπληρώνεται από το Π.Σ.  

1.5 Συµπληρώνεται, από το Π.Σ,  ο α/α της ∆.Φ.Α. που υποβάλλεται για το συγκεκριµένο 
επενδυτικό σχέδιο.  

1.6 Συµπληρώνεται, από το Π.Σ, η ηµεροµηνία κατά την οποία γίνεται η ηλεκτρονική 
υποβολή της ∆.Φ.Α.  
 

ΜΕΡΟΣ II  –  Στοιχεία Φορέα  του επενδυτικού σχεδίου 
 
2. Στοιχεία Επιχείρησης – Φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
 
2.1 Συµπληρώνεται, από το Π.Σ, η επωνυµία της επιχείρησης, όπως αυτή δηλώθηκε για τη 

λήψη του κωδικού πρόσβασης. 
2.2  Συµπληρώνεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης.  
2.3  Επιλέγεται, από πίνακα αναφοράς, η δηλούµενη νοµική µορφή της επιχείρησης. 
2.4 Συµπληρώνεται η δ/νση, τηλέφωνο και fax της έδρας της επιχείρησης. Η ηλεκτρονική 

δ/νση (email), συµπληρώνεται από το Π.Σ., όπως δηλώθηκε για τη λήψη του κωδικού 
πρόσβασης της επιχείρησης. 

 
3. Στοιχεία Αντικλήτου  
 
Αναφέρεται, το ονοµατεπώνυµο, η δ/νση, τα τηλέφωνα και η ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας του προσώπου, που ορίζεται ως αντίκλητος της επιχείρησης για την παρούσα 
∆.Φ.Α. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –  Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου    
 
Στην Μέρος ΙΙΙ, συµπληρώνονται τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο υλοποίησε ή 
υλοποιεί η επιχείρηση και για το οποίο κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής. Το 
επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εµπίπτει στις διατάξεις του Νόµου 3299/2004 και ειδικότερα του 
άρθρου 3 αυτού.  
 
4. ∆ραστηριότητες του επενδυτικού σχεδίου 
 
4 .1  Από τον  πίνακα αναφοράς, όπου παρατίθενται οι περιπτώσεις  (α-ε) της  παρ. 1, του 

άρθρου 3, του Ν. 3299/2004, επιλέγεται η περίπτωση που αφορά στο επενδυτικό 
σχέδιο.  

4.2  Από τον πίνακα αναφοράς, όπου παρατίθενται όλες οι υποπεριπτώσεις (i,ii,iii,…) που 
αντιστοιχούν, σύµφωνα µε τη παρ. 1,  άρθρο 3, του Ν. 3299/2004, στην προηγουµένως 
δηλωθείσα περίπτωση (α-ε), επιλέγεται η υποπερίπτωση που αφορά στο επενδυτικό 
σχέδιο. 

4.3  Εάν στο σηµείο 4.1, έχει επιλεγεί µία από τις περιπτώσεις α, β,γ ή δ, το Π.Σ. εµφανίζει 
τον σχετικό τοµέα δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη παρ. 1, άρθρο 3, του Ν. 3299/2004 
(πρωτογενής τοµέας, δευτερογενής τοµέας, τοµέας τουρισµού ή τριτογενής τοµέας 
(υπηρεσίες)  αντίστοιχα). 
Εάν στο σηµείο 4.1 έχει επιλεγεί η περίπτωση ε, η οποία αφορά ειδικές επενδύσεις που 
µπορεί να υλοποιηθούν στον πρωτογενή τοµέα, στον δευτερογενή τοµέα ή στον τοµέα 
του τουρισµού, θα πρέπει στη συνέχεια να επιλεγεί, στο σηµείο 4.3 από τον πίνακα 
αναφοράς, ο τοµέας δραστηριότητας, στον οποίο υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. 

 
Εάν το επενδυτικό σχέδιο αφορά περισσότερες της µίας περιπτώσεις ή περισσότερες της µίας  
υποπεριπτώσεις, της παρ. 1, του άρθρου 3, του Ν. 3299/2004, καταχωρείται  το σύνολο 
αυτών (µπορούν να προστεθούν και νέες γραµµές αν απαιτείται). 

5. Ειδικά Καθεστώτα βάσει ΚΥΑ 
 
Σε περίπτωση που  το επενδυτικό σχέδιο υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 βάσει: 
(α) της ΚΥΑ 24935/5-7-2005 (ΦΕΚ 989/Β/14-7-2005) «Καθορισµός των επενδυτικών 

σχεδίων, που αφορούν την παραγωγή και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων και 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» ή/και 

(β) της ΚΥΑ 42837/17-11-2005 (ΦΕΚ 599/Β΄/17-11-2005) «Καθορισµός επενδυτικών 
σχεδίων, που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» 

επιλέγονται  από τον πίνακα αναφοράς οι σχετικές ΚΥΑ.  

Εάν, καµιά από τις  παραπάνω ΚΥΑ δεν αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, επιλέγεται από τον 
πίνακα αναφοράς η δήλωση : «Το επενδυτικό σχέδιο δεν εµπίπτει σε ειδικά καθεστώτα βάσει 
ΚΥΑ». 

Οι ενισχύσεις που παρέχονται βάσει των παραπάνω ΚΥΑ, αποτελούν, σύµφωνα µε την 
Κοινοτική Νοµοθεσία, ειδικά καθεστώτα στο πλαίσιο του Ν.3299/2004, χορηγούνται µόνο σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υπόκεινται σε ειδικούς περιορισµούς και πρέπει να 
παρακολουθούνται χωριστά, ώστε να υποβάλλονται από το Κράτος προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα απαιτούµενα στοιχεία και εκθέσεις.  
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6. Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου 
 
6.1 ∆ίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου, στην οποία 

αναφέρεται (i) αν πρόκειται για ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισµό ή και 
µετεγκατάσταση, (ii) το αντικείµενο δραστηριότητας της µονάδας καθώς και (iii) τα βασικά 
έργα του επενδυτικού σχεδίου  (π.χ εκσυγχρονισµός µονάδας παραγωγής προϊόντων 
ζύµης, µε προσθήκη νέου ζυµωτηρίου, ολοκληρωµένος εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακής 
µονάδας και ίδρυση µονάδας θαλασσοθεραπείας, ίδρυση νέας µονάδας εφοδιαστικής 
αλυσίδας µε κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισµού). 

6.2 ∆ίνεται συνοπτική περιγραφή του συνόλου των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Για το 
τµήµα της επένδυσης που έχει ήδη υλοποιηθεί, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα 
τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων, καθώς και ο κατασκευαστής και ο τύπος 
των βασικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Τα στοιχεία που αναφέρονται για το µη 
υλοποιηθέν τµήµα του επενδυτικού σχεδίου, δεν είναι δεσµευτικά, αλλά µπορούν να 
τροποποιηθούν κατά την υλοποίησή του και η σχετική αλλαγή θα αναφερθεί στις ∆.Φ.Α., 
που θα υποβληθούν, για το επενδυτικό σχέδιο κατά τις επόµενες διαχειριστικές περιόδους. 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να αφορούν τις δαπάνες που 
προβλέπονται κατά περίπτωση στις σχετικές ΚΥΑ1.   

Επίσης, πρέπει να γίνεται διαχωρισµός του εξοπλισµού, που η επιχείρηση θα προµηθευτεί µε 
αγορά και αυτού, που θα προµηθευτεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing). 

Σε περίπτωση που η παρουσίαση του κόστους της επένδυσης γίνεται στον Πίνακα 16 και 17 
κατά Ενότητες, αντίστοιχα και η περιγραφή των έργων πρέπει να γίνει  κατά Ενότητες.  
Όπως αναφέρεται στις οδηγίες συµπλήρωσης των παραπάνω πινάκων (ΜΕΡΟΣ VI–  Κόστος 
επενδυτικού σχεδίου – Χρηµατοδοτική Συµβολή), η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου κατά 
Ενότητες είναι αναγκαία, εάν αυτό περιλαµβάνει τµήµατα που (I) αφορούν διαφορετικές 
περιπτώσεις (α-ε), ή υποπεριπτώσεις (i,ii,iii,….) της παρ 1, του άρθρου 3, του Ν. 3299/2004, 
ή (II) υλοποιούνται σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης. 
Επίσης, ως ιδιαίτερες Ενότητες, πρέπει (III) να παρατίθενται τα τµήµατα του επενδυτικού 
σχεδίου που εµπίπτουν σε ειδικά καθεστώτα, τα οποία έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του 
Ν.3299/2004 µε βάση ΚΥΑ, σύµφωνα και µε τα δηλούµενα στο σηµείο 5.  
Τέλος, (IV) το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να διακριθεί σε περαιτέρω Ενότητες, εφόσον κρίνεται 
ότι αυτό βοηθά στην καλλίτερη παρουσίαση και παρακολούθησή του. 

Σε κάθε Ενότητα, τα έργα πρέπει να παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα, στις εξής κατηγορίες:   
                                                 
1 ΚΥΑ 8354/3-3-2005 (ΦΕΚ 329/Β/15-3-2005) «Καθορισµός ενισχυοµένων δαπανών για επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» 
ΚΥΑ 42837/17-11-2005 Άρθρο 3 (ΦΕΚ: 1599/Β΄/17-11-2005) «Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την 
παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».  
ΚΥΑ 24935/5-7-2005 Άρθρο 3 (ΦΕΚ 989/Β/14-7-05) Καθορισµός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την 
παραγωγή και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 
ΚΥΑ 23467/23-6-2005 άρθρο 2 (ΦΕΚ 870/Β/27-6-2005) 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.  
ΚΥΑ 5274/∆ΒΕ 2981/16.3.2005 (ΦΕΚ 348/Β/17-3-2005) «Καθορισµός δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωµένων 
Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης ε της παρ 1 του άρθρου 3 του Ν. 
3299/2004» 
ΚΥΑ 5317/∆ΒΕ 2987/16-3-2005 (ΦΕΚ 348/Β/17.3.2005) «Καθορισµός ενισχυοµένων δαπανών επενδύσεων των 
υποπεριπτώσεων ix, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της  παρ. 
1 του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 
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- Κτιριακά – Εγκαταστάσεις Κτιρίων (επιφάνεια, τρόπος κατασκευής  και χρήση νέων 
κτιρίων, εργασίες εκσυγχρονισµού υφισταµένων κτιρίων). 

- Τεχνικά Έργα (παράθεση των έργων διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και των 
έργων υποδοµής).    

- Μηχανήµατα και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός (παράθεση των βασικών 
µηχανηµάτων – µηχανολογικού εξοπλισµού  ή γραµµών παραγωγής). 

- Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις (παράθεση των έργων ειδικών εγκαταστάσεων). 

- Μεταφορικά Μέσα (παράθεση των µεταφορικών µέσων).  

- Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός (παράθεση των κατηγοριών λοιπού εξοπλισµού ή 
και των κατηγοριών επίπλων και ξενοδοχειακού εξοπλισµού στις τουριστικές µονάδες). 

- Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (αναφέρεται ο προµηθευτής και το περιεχόµενο των 
άυλων δαπανών, όπως η αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικού, κλπ, µη 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες και των αµοιβών συµβούλων, που 
αποτελούν ειδική κατηγορία). 

- ∆απάνες Μελετών και Αµοιβές Συµβούλων (αναφέρεται το περιεχόµενο των 
µελετών και των υπηρεσιών συµβούλων). Η δαπάνη αυτή, µπορεί να συµπεριληφθεί 
στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, µόνο εφόσον η επιχείρηση είναι Μικροµεσαία 
(ΜΜΕ), σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από την Κοινοτική Νοµοθεσία.  

Η κατανοµή των έργων στις παραπάνω κατηγορίες γίνεται σύµφωνα µε τους Λογαριασµούς 
του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 
7. Τόπος εγκατάστασης 
 
Από τον πίνακα αναφοράς επιλέγεται η περιοχή (Α,Β,Γ,∆,∆1,∆2 και ∆3) του τόπου 
εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τη παρ. 1, άρθρο 2, του Ν.3299/2004. 
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα στοιχεία του τόπου εγκατάστασης και σηµειώνεται αν ο τόπος 
εγκατάστασης βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές µε προνοµιακή µεταχείριση. Εάν, 
βρίσκεται σε επαρχία / ζώνη που τυγχάνει ειδικής µεταχείρισης, επιλέγεται από τη λίστα 
αναφοράς η συγκεκριµένη επαρχία / ζώνη. Εάν, βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω των 
3.100 κατοίκων (βάσει απογραφής έτους 1991), αναγράφεται η επωνυµία του συγκεκριµένου 
νησιού. Οµοίως, αν βρίσκεται σε ΒΕΠΕ ή ΠΟΤΑ, επιλέγεται από τη λίστα αναφοράς, η 
συγκεκριµένη ΒΕΠΕ ή ΠΟΤΑ. Τέλος, µε βάση το ∆ήµο ή Κοινότητα που έχει δηλωθεί στο 
πεδίο 7.2.3, το Π.Σ., αναγνωρίζει εάν ο τόπος εγκατάστασης βρίσκεται στη Παραµεθόρια 
Ζώνη του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας σε απόσταση 20 χλµ από τα σύνορα και 
συµπληρώνει το πεδίο 7.3.3. 
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περισσότερους του ενός τόπους 
εγκατάστασης, παρατίθενται όλοι (εφόσον απαιτείται, µπορούν να προστεθούν περισσότεροι 
πίνακες στοιχείων του τόπου εγκατάστασης). 
 
8. Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 
 
Από τον πίνακα αναφοράς, επιλέγεται ο τετραψήφιος κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ - 2003,  που αντιστοι-
χεί στην δραστηριότητα που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο.  
Εάν, το επενδυτικό σχέδιο αφορά περισσότερες της µία δραστηριότητες (τετραψήφιους 
κωδικούς ΣΤΑΚΟ∆ – 2003), πρέπει να παρατεθούν όλοι οι κωδικοί (µπορούν να προστεθούν 
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περισσότερες γραµµές αν απαιτείται). Πρώτος, παρατίθεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ στον οποίο 
αντιστοιχεί το µεγαλύτερο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατός ο διαχωρισµός του κόστους κατά ΣΤΑΚΟ∆, πρώτος τίθεται ο ΣΤΑΚΟ∆ που αντιστοιχεί 
στο µεγαλύτερο τµήµα των εσόδων που προέρχονται  από τη λειτουργία του επενδυτικού 
σχεδίου.  
 
9. Έναρξη -  Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου  
 
9.1 Παρατίθεται η ηµεροµηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου (έναρξη του φυσικού ή / και 

του οικονοµικού αντικειµένου). Σύµφωνα µε το εδ. δ, παρ. 20, άρθρο 7, του 
Ν.3299/2004, αποδεκτές, για υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, είναι 
οι επενδυτικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 23/2/2005 και µετά. Στις περιπτώσεις 
που για την χορήγηση των ενισχύσεων του Νόµου απαιτείται η έκδοση κανονιστικής 
απόφασης εφαρµογής, αποδεκτές, για υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής, είναι οι επενδυτικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται  µετά την ηµεροµηνία 
ισχύος της απόφασης αυτής.  

9.2 Αν το επενδυτικό σχέδιο, έχει ήδη ολοκληρωθεί σε προηγούµενες διαχειριστικές 
περιόδους, συµπληρώνεται από το Π.Σ. η δηλωθείσα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 

9.3 Αν το επενδυτικό σχέδιο, ολοκληρώθηκε κατά την διαχειριστική περίοδο, για την οποία 
υποβάλλεται η ∆.Φ.Α., δηλώνεται από την επιχείρηση η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 

9.4 Εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλώνεται η προβλεπόµενη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης (η οποία, δεν είναι δεσµευτική και µπορεί να τροποποιηθεί στη ∆.Φ.Α που 
θα υποβληθεί για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο κατά τις επόµενες διαχειριστικές 
περιόδους). 

 
Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου και οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις προκειµένου το επενδυτικό σχέδιο να θεωρείται ολοκληρωθέν, ορίζονται µε 
σχετική εγκύκλιο.  

 
ΜΕΡΟΣ IV και V–  Ειδικά χαρακτηριστικά επενδυτικού σχεδίου   
 
Το Π.Σ., µε βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο σηµείο 4.3, ενεργοποιεί για 
συµπλήρωση το Μέρος IV ή  και V. 
 
Το Μέρος IV, συµπληρώνεται για επενδυτικά σχέδια, που κατά ένα τµήµα τους ή στο σύνολό 
τους, αφορούν τον πρωτογενή τοµέα ή τον δευτερογενή τοµέα ή τον τοµέα υπηρεσιών (δεν 
συµπληρώνεται για τα επενδυτικά σχέδια, που στο σύνολό τους αφορούν τον τοµέα του 
τουρισµού).  
 
10. Είδος επενδυτικού σχεδίου 
 
10.1 Επιλέγεται τουλάχιστον µία ή και περισσότερες περιπτώσεις, που αφορούν τη µορφή του 

επενδυτικού σχεδίου (Ίδρυση, Επέκταση, Εκσυγχρονισµός ή και Μετεγκατάσταση). 
 
10.2 Εάν το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε µία ή περισσότερες ειδικές κατηγορίες για τις οποίες 

σύµφωνα µε το Νόµο και τις Κανονιστικές αποφάσεις (Παράρτηµα I) απαιτείται 
γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή έγκριση του αρµόδιου φορέα, αυτές επιλέγονται από τον 
πίνακα αναφοράς και παρατίθενται στη στήλη 10.2.1.  
Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγεται από τον πίνακα αναφοράς η δήλωση ότι «το 
επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά ειδικές κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται γνωµοδότηση 
ή βεβαίωση ή έγκριση του αρµόδιου φορέα». 
Τα στοιχεία της στήλης 10.2.1  συµπληρώνονται από την επιχείρηση στην πρώτη ∆.Φ.Α. 
που υποβάλλεται για το επενδυτικό σχέδιο. Κατά τα επόµενα έτη, τα στοιχεία αυτά 
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µεταφέρονται και συµπληρώνονται από το Π.Σ. και δεν µπορούν να διαγραφούν εφόσον 
σε προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους έχει δηµιουργηθεί Αφορολόγητο 
Αποθεµατικό.  
 
Στη συνέχεια και εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά τις ως άνω ειδικές κατηγορίες, 
στη στήλη 10.2.2 δηλώνεται αν το σχετικό έγγραφο (γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή 
έγκριση) επισυνάπτεται στην ∆.Φ.Α. ή εκκρεµεί η υποβολή του. Σε περίπτωση που 
επισυνάπτεται, παρατίθενται επίσης τα στοιχεία αυτού (φορέας έκδοσης, αρ. πρωτ. και 
ηµεροµηνία). Εάν για τη συγκεκριµένη κατηγορία δεν απαιτείται και 2ο έγγραφο 
(γνωµοδότηση, βεβαίωση ή έγκριση) γίνεται προσθήκη γραµµής και καταχωρούνται 
οµοίως τα στοιχεία του εγγράφου αυτού. 

 
Σηµειώνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί και να υποβληθεί ως 
συνηµµένο στη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος το αργότερο µε την ∆.Φ.Α. της 
διαχειριστικής περιόδου στην οποία γίνεται έναρξη της δηµιουργίας Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού, σύµφωνα µε το Νόµο. 
 
Εάν το έγγραφο έχει υποβληθεί µε την ∆.Φ.Α. προηγούµενου έτους, το Π.Σ. µεταφέρει  
και συµπληρώνει τα στοιχεία αυτού µε την ένδειξη στην στήλη 10.2.2 «έχει υποβληθεί». 

  
11. ∆υναµικότητα της επιχείρησης στα προϊόντα του επενδυτικού σχεδίου 
 
Αναφέρονται, τα προϊόντα της επιχείρησης που σχετίζονται µε το επενδυτικό σχέδιο. Για κάθε 
προϊόν, επιλέγεται από τον πίνακα αναφοράς, η µονάδα µέτρησης αυτού και ο χρόνος 
αναφοράς για τον προσδιορισµό της παραγωγικής δυναµικότητας. 
Παρατίθεται, η παραγωγική δυναµικότητα της επιχείρησης στα προϊόντα αυτά, πριν την 
επένδυση και µετά την επένδυση. 
 
Το Μέρος V συµπληρώνεται για τα επενδυτικά σχέδια, που κατά ένα τµήµα τους ή στο σύνολό 
τους, αφορούν τον τοµέα του τουρισµού. 
 
12. ∆ιακριτικός τίτλος τουριστικής µονάδας 
 
 Αναφέρεται, ο διακριτικός τίτλος της τουριστικής µονάδας (π.χ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΓΑΛΗΝΗ», 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΟΥΣΕΣ» κλπ). 
 
13. Είδος επενδυτικού σχεδίου 
 
13.1 Επιλέγεται, τουλάχιστον µία ή και περισσότερες περιπτώσεις, που αφορούν τη µορφή και 

το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου. 
13.2 Εάν το επενδυτικό σχέδιο αφορά µία ή περισσότερες κατηγορίες για τις οποίες σύµφωνα 

µε το Νόµο και τις Κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή 
έγκριση ή άδεια του αρµόδιου φορέα (Παράρτηµα I), αυτές επιλέγονται από τον πίνακα 
αναφοράς και παρατίθενται στη στήλη 13.2.1.  
Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται, από τον πίνακα αναφοράς, η δήλωση ότι «το 
επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά ειδικές κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται γνωµοδότηση 
ή βεβαίωση ή έγκριση ή άδεια του αρµόδιου φορέα». 
Τα στοιχεία της στήλης 13.2.1  συµπληρώνονται από την επιχείρηση στην πρώτη ∆.Φ.Α. 
που υποβάλλεται για το επενδυτικό σχέδιο. Κατά τα επόµενα έτη, τα στοιχεία αυτά 
µεταφέρονται και συµπληρώνονται από το Π.Σ. και δεν µπορούν να διαγραφούν εφόσον 
σε προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους έχει δηµιουργηθεί Αφορολόγητο 
Αποθεµατικό.  
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Στη συνέχεια και εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά τις ως άνω ειδικές κατηγορίες, 
στη στήλη 13.2.2 δηλώνεται αν το σχετικό έγγραφο (γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή 
έγκριση) επισυνάπτεται στην ∆.Φ.Α. ή εκκρεµεί η υποβολή του. Σε περίπτωση που το 
έγγραφο επισυνάπτεται, παρατίθενται επίσης τα στοιχεία αυτού του εγγράφου (φορέας 
έκδοσης, αρ. πρωτ και ηµεροµηνία).  

 
Σηµειώνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί και να υποβληθεί ως 
συνηµµένο το αργότερο µε την ∆.Φ.Α. της διαχειριστικής περιόδου στην οποία γίνεται 
έναρξη της δηµιουργίας Αφορολόγητου Αποθεµατικού. 
 
Εάν το έγγραφο έχει υποβληθεί µε την ∆.Φ.Α. προηγούµενου έτους, το Π.Σ. µεταφέρει 
και συµπληρώνει τα στοιχεία αυτού µε την ένδειξη στην στήλη 10.2.2 «έχει υποβληθεί». 

 
14. ∆υναµικότητα Μονάδας 
 
Με βάση τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, που έχουν δηλωθεί στο σηµείο 13.1, το Π.Σ. 
φέρνει προσυµπληρωµένες τις τουριστικές µονάδες του επενδυτικού σχεδίου (µε δυνατότητα 
παρέµβασης – συµπλήρωσης) και τα µεγέθη στα οποία πρέπει να εκφραστεί η δυναµικότητα 
αυτών.  
Στην συνέχεια, πρέπει να συµπληρωθεί η δυναµικότητα αυτών πριν και µετά την επένδυση. 
 
15. Τάξη ή Κατηγορία τουριστικής µονάδας  
 
Τα πεδία, ενεργοποιούνται, µόνο σε περίπτωση που σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν 
δηλωθεί στο σηµείο 13.1 η επένδυση αφορά camping ή ξενοδοχείο. Το σύστηµα φέρνει 
προσυµπληρωµένες τα είδη των τουριστικών µονάδων του επενδυτικού σχεδίου (µε 
δυνατότητα παρέµβασης – συµπλήρωσης) και από τους σχετικούς πίνακες αναφοράς πρέπει 
να επιλεγεί η τάξη ή κατηγορία πριν και µετά την επένδυση. 
 
ΜΕΡΟΣ VI–  Κόστος επενδυτικού σχεδίου – Χρηµατοδοτική Συµβολή 
 
Για την καταγραφή του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και της σχετικής φορολογικής 
απαλλαγής, το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να διακριθεί σε Ενότητες, σύµφωνα µε τη διάκριση 
που γίνεται και κατά την περιγραφή αυτού, στο σηµείο 6.2.  
 
Η διάκριση σε Ενότητες, είναι αναγκαία εάν το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει τµήµατα που 
(Ι) αφορούν διαφορετικές περιπτώσεις (α-ε), ή υποπεριπτώσεις (i,ii,iii,….), της παρ. 1, του 
άρθρου 3, του Ν. 3299/2004, ή (ΙΙ) υλοποιούνται σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης. 
Επίσης, ως ιδιαίτερες  Ενότητες, πρέπει (ΙΙΙ) να παρατίθενται τα τµήµατα του επενδυτικού 
σχεδίου, που εµπίπτουν σε ειδικά καθεστώτα τα οποία έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του 
Ν.3299/2004, βάσει ΚΥΑ, σύµφωνα και µε τα δηλούµενα στο σηµείο 5.  
Τέλος, (IV) το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να διακριθεί σε περαιτέρω Ενότητες, εφόσον κρίνεται 
ότι αυτό βοηθά στην καλλίτερη παρουσίαση και παρακολούθησή του. 
 
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η διάκριση Ενοτήτων, το σύνολο της επένδυσης παρατίθεται 
στην Ενότητα 1. 
 
Για κάθε Ενότητα, επιλέγεται από στους σχετικούς πίνακες αναφοράς  

- η περίπτωση / υποπερίπτωση του άρθρου 3, παρ. 1, που την αφορά, 
- ο τόπος εγκατάστασης που αφορά  την εν λόγω ενότητα, 
- το ειδικό καθεστώς, βάσει ΚΥΑ, στο οποίο τυχόν εµπίπτει το τµήµα του επενδυτικού 

σχεδίου που αφορά στην συγκεκριµένη ενότητα. 
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16. Ανάλυση δαπανών επενδυτικού σχεδίου που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διαχειριστική 
περίοδο, για την οποία υποβάλλεται η παρούσα ∆.Φ.Α.  (παρούσα διαχειριστική περίοδο) 

 

Παρατίθεται το ποσό των δαπανών, κατά κατηγορία, σε συµφωνία και µε την οµαδοποίηση 
των έργων του επενδυτικού σχεδίου που παρουσιάζεται στο πεδίο 6.2. 

Οι προϋποθέσεις, για την απόδοση των δαπανών σε κάθε διαχειριστική χρήση, ορίζονται µε 
σχετική εγκύκλιο.   

 

17. Ανάλυση συνολικού κόστους επενδυτικού σχεδίου 

 
Στην παράγραφο Α., το Π.Σ. συµπληρώνει (µεταφέρει από τον Πίνακα 16), τις δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο. 
Στην παράγραφο Β., το Π.Σ. σύστηµα συµπληρώνει τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις  προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους. 
Στην παράγραφο Γ, συµπληρώνεται από την επιχείρηση το εκτιµούµενο υπολειπόµενο κόστος 
για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον αυτό δεν έχει δηλωθεί ως 
ολοκληρωθέν.  
Στην παράγραφο ∆, το Π.Σ. σύστηµα αθροίζει τα παραπάνω και παραθέτει το συνολικό 
κόστος του επενδυτικού σχεδίου (το οποίο, εφόσον τα επενδυτικό σχέδιο δεν έχει 
ολοκληρωθεί, δεν είναι  δεσµευτικό και µπορεί να τροποποιηθεί  στις ∆.Φ.Α., που θα 
υποβληθούν για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο κατά τις επόµενες διαχειριστικές 
περιόδους). 
 
18. Χρηµατοδοτική Συµβολή στην επένδυση 
        
18.1 ∆ηλώνεται, εάν για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί  ίδια ή δανειακά κεφάλαια, τα οποία συνοδεύονται από κρατική ενίσχυση 
(π.χ. επιδοτούµενα δάνεια, ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό, κλπ) 

 18.2 & 18.3 Αναφέρεται το ύψος και η προέλευση αυτών. 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το εδ. β, παρ. 3, άρθρο 5, του Ν. 3299/2004, τουλάχιστον 
25% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική 
συµβολή, που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνεια, τα οποία δεν συνοδεύονται από καµία 
ενίσχυση. 
 
ΜΕΡΟΣ VII–  Αφορολόγητο Αποθεµατικό για το επενδυτικό σχέδιο 
 
19. Σχηµατισµός αφορολόγητου αποθεµατικού   
 
Στο πεδίο Α, το Π.Σ. µεταφέρει την δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου κατά την διαχειριστική 
περίοδο, σύµφωνα µε όσα έχουν δηλωθεί στον πίνακα 16. 
 
Στο πεδίο Β, παρατίθεται το ποσοστό φορολογικής απαλλαγής που δικαιούται κάθε Ενότητα 
του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε το εδ. Β, παρ. 1, άρθρο 4. 
 
Στο πεδίο Γ, υπολογίζεται το ποσό αφορολόγητου αποθεµατικού που δικαιούται η επιχείρηση, 
λόγω των δαπανών της  διαχειριστικής περιόδου (Γ)  = (Α) Χ (Β). 
 
Στο πεδίο ∆, το Π.Σ., µε βάση τις προηγούµενες ∆.Φ.Α. που έχουν υποβληθεί για το 
συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, συµπληρώνει το αφορολόγητο αποθεµατικό που 
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υπολείπεται να σχηµατίσει η επιχείρηση, λόγω δαπανών του επενδυτικού σχεδίου  κατά τις  
προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους (ακάλυπτο ποσό Αφορολόγητου Αποθεµατικού από 
προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους). 
 
Στο πεδίο Ε, το Π.Σ. αθροίζει το σύνολο του αφορολόγητου αποθεµατικού, που µπορεί να 
κάνει η επιχείρηση από τα κέρδη της  διαχειριστικής  περιόδου (Ε) = (Γ)+(∆). 
 
Στο πεδίο ΣΤ, η επιχείρηση δηλώνει το συνολικό ποσό αφορολόγητου αποθεµατικού, που 
σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου που έληξε και για την οποία 
υποβάλλεται η ∆.Φ.Α.  
Το Π.Σ. επιµερίζει ακολούθως το ποσό αυτό στην Αρχική Επένδυση και στις ∆απάνες Μελετών 
και Αµοιβές Συµβούλων κατ’ αναλογία των αντίστοιχων ποσών του πεδίου Ε.   
Ο επιµερισµός γίνεται καθότι οι ενισχύσεις που παρέχονται για δαπάνες µελετών και αµοιβές 
συµβούλων, αποτελούν, σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία, ειδικό καθεστώτα στο πλαίσιο 
του Ν.3299/2004 βάσει του απαλλακτικού κανονισµού (ΕΚ) 70/2001, χορηγούνται µόνο σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υπόκεινται σε ειδικούς περιορισµούς και πρέπει να 
παρακολουθούνται χωριστά, ώστε να υποβάλλονται από το Κράτος προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα απαιτούµενα στοιχεία και εκθέσεις.  
 
Στο πεδίο Ζ, το Π.Σ. υπολογίζει το ποσό αφορολόγητου αποθεµατικού, που υπολείπεται να 
σχηµατίσει η επιχείρηση κατά τις επόµενες διαχειριστικές περιόδους (Ζ) =  (Ε) – (ΣΤ). 
 
ΜΕΡΟΣ VIII– Μέγεθος Επιχείρησης 
 
20. Στοιχεία σχετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης 
 
∆ηλώνεται αν η επιχείρηση κάνει χρήση των ειδικών προνοµίων, που παρέχονται µόνο σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις,  όσον αφορά το ελάχιστο κόστος (παρ. 1, άρθρο 5,). 
Επίσης, από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί προηγουµένως (Πίνακας 17 και πεδίο 5), το Π.Σ. 
διαπιστώνει αν η επιχείρηση κάνει χρήση των ειδικών προνοµίων, που παρέχονται µόνο σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όσον αφορά (I) την ενίσχυση δαπανών µελετών και 
αµοιβών συµβούλων (εδ. γ, παρ. 5, άρθρο 3,) και (II) την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου 
σε ειδικό καθεστώς βάσει ΚΥΑ.  
Σε περίπτωση θετικής απάντησης σε µία τουλάχιστον από τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει 
να συµπληρωθεί στο πεδίο 20.5 -µε επιλογή από τον πίνακα αναφοράς -το µέγεθος της 
επιχείρησης σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και επίσης να συµπληρωθεί και 
επισυναφθεί η ∆ήλωση σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ.  
 
Σε κάθε περίπτωση, το µέγεθος της επιχείρησης προσδιορίζεται µε βάσει τα στοιχεία του 
φορέα, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
21,22 Υπογραφή της ∆ήλωσης από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και  

σφραγίδα της επιχείρησης 
 
23, 24 Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία κατά την παραλαβή 
 
 

Ο Γενικός  Γραµµατέας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης  

 
 

Κ. Μουσουρούλης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 
 

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα 
 (εδ. α, β και δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004) 

για τις οποίες απαιτείται γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή έγκριση του αρµόδιου φορέα 
 

* Τα επενδυτικά σχέδια του εδ. ε  της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 ενισχύονται µόνο  όταν υλοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα όπως ορίζονται στα εδ. α και β της ίδιας παραγράφου   

 
 Αντικείµενο επενδυτικού σχεδίου Σχετικές ∆ιατάξεις του Ν. 3299/2004 και των κανονιστικών 

αποφάσεων * 
Απαιτούµενη 

γνωµοδότηση, βεβαίωση ή 
έγκριση 

1. Παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας.  

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (iv)         & Άρθρο 5 παρ 10 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

2. Παραγωγή νέων προϊόντων. Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (iv)         & άρθρο 5 παρ 11 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

3.  Παροχή Υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας. 

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (viii)  

 και  εδ  ε (iv)  

& άρθρο 5 παρ 10 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

4. Ανάπτυξη Λογισµικού.  Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (vi )        & άρθρο 5 παρ 12 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

5. Εργαστήρια εφαρµοσµένης έρευνας. Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (vii)       & άρθρο 5 παρ 13 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

6. Ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων. Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (vii)        & άρθρο 5 παρ 13 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

7.  Προστασία περιβάλλοντος, περιορισµός ρύπανσης, 
αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και 
αφαλάτωση νερού.   

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (i)           & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση  ΥΠΕΧΩ∆Ε 

8. Αξιοποίηση ΑΠΕ, υποκατάσταση υγρών καυσίµων, 
ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, συµ-
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.  

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (ii)          & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση ΓΓ Ενέργειας  
του ΥΠΑΝ 

9. Εξοικονόµηση ενέργειας.  Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (iii)         & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση ΓΓ Ενέργειας 
του ΥΠΑΝ 

10. Παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων και 
εµπορευµατοποίηση προτύπων προϊόντων.    

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (viι)        & άρθρο 5 παρ 15 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 

11. Εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (viι)       & άρθρο 5 παρ 15 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του ΥΠΑΝ 
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12. Ίδρυση σταθµού αυτοκινήτων (parking). Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (xiv)      & άρθρο 5 παρ 22 1) Έγκριση σκοπιµότητας από 

Οργανισµό Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης ή 
Περιφερικών Υπηρεσιών 
ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά περίπτωση 

2) Άδεια ίδρυσης από τον 
αρµόδιο κατά περίπτωση 
φορέα.  

13.  Παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας  
(ως αντικείµενο κύριας δραστηριότητας της 
επιχείρησης). 

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ β (vi)         & άρθρο 5 παρ 23 Άδεια εγκατάστασης από 
ΥΠΑΝ 

14.  Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας  (ως 
αντικείµενο δραστηριότητας κύριας της επιχείρησης). 

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ β (vi)         & άρθρο 5 παρ 23 Άδεια εγκατάστασης από 
ΥΠΑΝ 

15. Επενδύσεις εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών 
ορυκτών και αδρανών υλικών.  

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ α  (i)         & άρθρο 5 παρ 24 Βεβαίωση για την ισχύ της 
άδειας εκµετάλλευσης και της 
άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας  από την αρµόδια 
∆/νση της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης  

16. Εξόρυξη,  επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση 
βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και 
µεταλλευτικών ορυκτών.   

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ β (i),  

και  β (ii)      

& άρθρο 5 παρ 25 Γνωµάτευση της ΓΓ Ενέργειας 
του ΥΠΑΝ  για την ισχύ των 
δικαιωµάτων µεταλλοκτησίας 
και  της άδειας 
εκµετάλλευσης και της άδειας  
εξκατάστασης και λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων   

17. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (xiiι)       & άρθρο 5 παρ 21 Έγκριση της ∆/νσης Πρόνοιας 
της οικείας Νοµαρχίας 

18. Παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης σε άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες.  

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ δ (xiiι)       & άρθρο 5 παρ 21 Έγκριση της ∆/νσης Πρόνοιας 
της οικείας Νοµαρχίας 



 14

 
     

19. Παραγωγή προϊόντων που αφορούν στον πρωτογενή 
τοµέα παραγωγής. 

ΚΥΑ 24935/5-7-2005, άρθρο 3 παρ 1 εδ α, 
β, γ, δ                   

& άρθρο 5 παρ 5      Γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της Αρµόδιας 
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας 

20. Ίδρυση νέων και επέκταση υφισταµένων οινοποιείων 
παραγωγής οίνου από προϊόντα βιολογικής 
αµπελουργίας. 

 

ΚΥΑ 24935/5-7-2005, άρθρο 3 παρ 2 εδ α 
(iii) (τρίτη περίπτωση) 

& άρθρο 5 παρ 5 Γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της Αρµόδιας 
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας 

21. Μονάδες σφαγής ζώων και πτηνών και µονάδες 
τεµαχισµού –τυποποίησης κρέατος ζώων και πτηνών 
και παραγωγής κρεατασκευασµάτων που δεν έχουν 
υποστεί θερµική ή άλλου είδους επεξεργασία. 

ΚΥΑ 24935/5-7-2005, άρθρο 3 παρ 2 εδ β i & άρθρο 5 παρ 5 Γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της Αρµόδιας 
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας 

22 Μονάδες παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών 
µιγµάτων ζωοτροφών. 

ΚΥΑ 24935/5-7-2005, άρθρο 3 παρ 2 εδ γ 
(τρίτη περίπτωση) 

& άρθρο 5 παρ 5 Γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της Αρµόδιας 
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας 

    

23 Παραγωγή Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων 
αλιείας. 

ΚΥΑ 42837/17-11-2005, άρθρο 2  & άρθρο, 5 παρ 1 Γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της Αρµόδιας 
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ 
 

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων τοµέα τουρισµού  
 (εδ. γ,  παρ. 1, άρθ. 3 του Ν. 3299/2004) 

για τις οποίες απαιτείται γνωµοδότηση ή βεβαίωση ή έγκριση του αρµόδιου φορέα 
 
 

 Αντικείµενο επενδυτικού σχεδίου Σχετικές ∆ιατάξεις του Ν. 3299/2004 και των κανονιστικών 
αποφάσεων * 

Απαιτούµενη 
γνωµοδότηση, 

βεβαίωση ή έγκριση 

1.  Παροχή Υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας. 

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ  ε (iv)        & άρθρο 5 παρ 10 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του 
ΥΠΑΝ 

2.  Προστασία περιβάλλοντος, περιορισµός ρύπανσης, 
αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και 
αφαλάτωση νερού.   

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ ε  (i)          & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση  ΥΠΕΧΩ∆Ε 

3. Αξιοποίηση ΑΠΕ, υποκατάσταση υγρών καυσίµων, 
ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, συµ-
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.  

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (ii)         & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση ΓΓ 
Ενέργειας  του ΥΠΑΝ 

4. Εξοικονόµηση ενέργειας.  Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (iii)        & άρθρο 5 παρ 14 Γνωµοδότηση Γ.Γ. 
Ενέργειας του ΥΠΑΝ 

5. Παραγωγή καινοτοµικών υπηρεσιών.    Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ ε (viι)       & άρθρο 5 παρ 15 Γνωµοδότηση ΓΓΑ του 
ΥΠΑΝ 

6. Ίδρυση και  επέκταση  ξενοδοχειακών µονάδων. Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (i)          & άρθρο 5 παρ 16 Ειδική Γνωµάτευση  ΕΟΤ 

7. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 
τουριστικές µονάδες. 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (v)        & άρθρο 5 παρ 17 1)Βεβαίωση 
χαρακτηρισµού του 
κτιρίου από τον 
αρµόδιο φορέα  

2) Ειδική Γνωµάτευση  
ΕΟΤ 

8. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός  συνεδριακού 
κέντρου.  

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (vii)       & άρθρο 5 παρ 19 Έγκριση ΕΟΤ 

9. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός χιονοδροµικού 
κέντρου. 

Ν. 3299/2004, άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (viii)       & άρθρο 5 παρ 19 Έγκριση ΕΟΤ 

10. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός κέντρου 
θαλασσοθεροπείας. 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (xii)       & άρθρο 5 παρ 19 Έγκριση ΕΟΤ 

11. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (ix)        & άρθρο 5 παρ 19 Έγκριση ΕΟΤ 
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12.  Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός λιµένα 
σκαφών αναψυχής (µαρίνα). 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (x)        & άρθρο 5 παρ 20 Έγκριση της Γενικής 
∆/νσης Στήριξης Λιµένων 
Αναψυχής του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

13. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός  γηπέδων 
γκολφ. 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (xi)        & άρθρο 5 παρ 20 Έγκριση ΕΟΤ 

14. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός κέντρου 
προπονητικού – αθλητικού τουρισµού. 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (xiv)      & άρθρο 5 παρ 19 Εκκρεµεί η έκδοση 
κανονιστικού πλαισίου  

15. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης θεµατικών πάρκων. Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (xv)       & άρθρο 5 παρ 19 Εκκρεµεί η έκδοση 
κανονιστικού πλαισίου 

16. Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός κέντρου 
τουρισµού υγείας. 

Ν. 3299/2004,  άρθρο 3  παρ 1 εδ γ (xiii)      & άρθρο 5 παρ 19 Εκκρεµεί η έκδοση 
κανονιστικού πλαισίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

Γενική ∆/νση Φορολογίας 
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) 
(Ενηµέρωση όλων των ∆ΥΟ)  

 
2.    Υπουργείο Ανάπτυξης 

- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
- Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης 
- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας  
 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  
 
3.  Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  

 των Περιφερειών της χώρας  
 
4.  Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)  
 
 
 
ΕΕσσωωττεερριικκήή  δδιιααννοοµµήή    
            11..        ΓΓρρααφφεείίοο      ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΑΑλλοογγοοσσκκοούύφφηη  

22..    ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  κκ..  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΦΦώώλλιιαα  
33..        ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΜΜοουυσσοουυρροούύλληη  
44..    ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιααςς  κκααςς  ΜΜάάννττωωςς  ΜΜιιχχααλλοοπποούύλλοουυ  
55..    ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΈΈγγκκρριισσηηςς  κκααιι  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

--  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς    κκααιι  ΈΈγγκκρριισσηηςς  ΕΕππεεννδδυυττιικκώώνν  ΣΣχχεεδδίίωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  κκααιι  ΕΕκκττααµµιιεεύύσσεεωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΤΤεεκκµµηηρρίίωωσσηηςς  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  ΝΝοοµµιικκώώνν  ΘΘεεµµάάττωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΦΦοορροολλοογγιικκώώνν  ΚΚιιννήήττρρωωνν  

                
 

 


