
Επιχειρήσεις αποκλειστικής εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων ή και 
υπόγειων, σταθµών αυτοκινήτων  

 
Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/15-3-00)  

Ίδρυση Εταιρείας Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προστασία Ολυµπιακών 
Συµβόλων και Σηµάτων και άλλες διατάξεις.  

 
Αρθρο 15  

1. Η περίπτωση µ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/98 τροποποιείται ως εξής :  
¨µ. Επιχειρήσεις αποκλειστικής εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων ή και 
υπόγειων, σταθµών αυτοκινήτων, µόνο για την ίδρυση σταθµών χωρητικότητας 
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, πέραν αυτών που υποχρεώνει ο Γενικός 
Οικοδοµικός Οργανισµός (Γ.Ο.Κ) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που 
προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου.  
 
Ενισχυόµενες δαπάνες :  
(i) (i) Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι 
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.  
(ii) (ii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού και η χρηµατοδοτική µίσθωση αυτών.  
(iii) (iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.  
 
2. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/98 αντικαθίσταται 
ως εξής :  
 
¨ η. - Για τις επενδύσεις των δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της περίπτωσης 
(µ) της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχονται για όλες τις περιοχές της χώρας, τα 
παρακάτω κίνητρα :  
 
(i) Επιχορήγηση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δρχ. ανά θέση στάθµευσης στην 
περίπτωση που δηµιουργούνται υπέργειες θέσεις στάθµευσης και ένα εκατοµµύριο, 
τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δρχ ανά θέση στάθµευσης στην περίπτωση που 
δηµιουργούνται υπόγειες θέσεις στάθµευσης.  
(ii) Επιδότηση τόκων µεσοµακροπρόθεσµου επενδυτικού δανείου κατά 40%  
(iii) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού κατά 40%.  
 
 
Το ποσό της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θα αφαιρείται 
από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που προκύπτει µε βάση τις δηµιουργούµενες 
θέσεις στάθµευσης .  
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του κόστους ολοκλήρωσης της επένδυσης ¨.  
 
3. Η περίπτωση iv της παραγράφου 3 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής :  
¨iv. Για επενδύσεις ίδρυσης δηµοσίας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων, που γίνονται 
είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς¨.  


