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Άρθρο 13 
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2601/1998 για τις τουριστικές επενδύσεις 

• 1. Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') αντικαθίσταται ως 
εξής: "iii. Για επενδύσεις εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων και 
τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), καθώς και Κέντρων ∆ιακοπών και Παραθερισµού 
Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες, 
καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες 
µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων." 
 

• 2. Στο τέλος της τρίτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τoυ Ν. 2601/1998, 
προστίθενται τα εξής: 
"ή ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο 
όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το 
χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον Γ΄ τάξης." 
 

• 3. Στο τέλος της τέταρτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, 
προστίθενται τα ακόλουθα: 
"Επίσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής τέτοιων ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει 
προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει 
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται 
τουλάχιστον σε Γ΄ τάξης." 
 

• 4. Στην περίπτωση (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και µετά την τέταρτη πρόταση, 
προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 
"Η δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, πισίνων 
και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστov Γ΄ τάξης, που λειτουργούν κατά την 
έννοια της παραγράφου 2, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών." 
 

• 5. Στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (δ΄) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και µετά 
τη φράση "για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών", προστίθεται η φράση "απευθείας". 
Επίσης µετά τη φράση "τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού", προστίθεται η φράση "την Ανώνυµη 
Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α. Α.Ε.),". 
 

• 6. Στο τέλος της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 3τoυ Ν. 2601/1998, προστίθενται τα εξής: 
"Στην επταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας, της παραγράφου αυτής, περιλαµβάνεται και το 
διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων 
ή διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή 
µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων." 
 

• 7. Στο τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: "Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων ΑΑ ή Α' τάξης, τα 



παρεχόµενα ποσοστά ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης τόκων και της επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης της πρώτης οµάδας ενισχύσεων ορίζονται σε 20% για τη Γ΄ περιοχή και σε 30% 
για τη ∆' Περιοχή." 
 

• 8. Στο τέλος της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: "Τα παραπάνω ενιαία ποσοστά ενισχύσεων παρέχονται και για δηµιουργία νέων συµπληρωµατικών 
εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών µονάδων, σε όλες τις περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α'." 
 

• 9. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 
"γ. Για µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες παρέχονται, σε όλες 
τις περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής: 
(i) Επιχορήγηση 45% 
(ii) Επιδότηση τόκων 45%. 
(iii) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 45% ή εναλλακτικά:  
(i) Φορολογική απαλλαγή 100% 
(ii) Επιδότηση τόκων 45%." 
∆ανειοδότηση ή αρωγή που ελήφθη από το ∆ηµόσιο για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη 
παραδοσιακό ή διατηρητέο κτίριο από σεισµό δεν θεωρείτο επιχορήγηση από άλλη πηγή. 
 

• 10. Από την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 
διαγράφεται η φράση "αξιοποίηση ιαµατικών πηγών" και στην υποπερίπτωση 2 της ίδιας περίπτωσης της 
ίδιας παραγράφου και µετά τη φράση "καθώς και για γήπεδα γκολφ", προστίθεται η φράση "και για 
αξιοποίηση ιαµατικών πηγών,". 
 

• 11. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
"Για επενδύσεις ή / και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για τον εκσυγχρονισµό των 
παραπάνω µονάδων, περιλαµβανοµένων και του ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ή της 
δηµιουργίας νέων συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών µονάδων, πενήντα εκατοµµύρια 
(50.000.000) δρχ. Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράµµατα χρηµατoδoτικής µίσθωσης εξοπλισµού για 
ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό ή για δηµιουργία νέων συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων σε 
ξενοδοχειακές µονάδες κάτω των 50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα είκοσι πέντε εκατοµµύρια, 
(25.000.000) δρχ.".  

Άρθρο 14 
• 1. Επενδύσεις του τουριστικού τοµέα για ίδρυση-επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, οι οποίες κρίθηκαν 

βιώσιµες και των οποίων η µη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') ακυρώθηκε µε 
δικαστικές αποφάσεις ύστερα από αίτηση των φορέων τους, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις 
του εν λόγω νόµου, σύµφωνα µε τις οποίες επανεξετάζονται για υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων 
που προβλέπουν. 
Για την επανεξέταση απαιτείται αίτηση του φορέα της επένδυσης, η οποία υποβάλλεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος µαζί µε τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α. Τεχνική περιγραφή του έργου. 
β. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε ισχύ, εγκεκριµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ). 
γ. Προσφορές - προτιµολόγια του προϋπολογιζοµένου κόστους της επένδυσης ή / και δικαιολογητικά και 
στοιχεία των δαπανών, που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από την αρχική υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ειδικό σήµα λειτουργίας 
για όσες επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί. 
δ. Στοιχεία τεκµηρίωσης της ίδιας συµµετοχής κατ΄ ελάχιστο στο ποσοστό, µε βάση το οποίο είχαν κριθεί 
αρχικά βιώσιµες. 
ε. Ισολογισµούς από την ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής αίτησης υπαγωγής.  
 

• 2. Ενισχυόµενο κόστος των επενδύσεων της παραγράφου 1 θεωρείται το πραγµατικό κόστος, όπως αυτό 
προσδιορίζεται κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. 
 

• 3. Για την αποδοχή των αιτήσεων και την υπαγωγή στο Ν.1892/1990 δεν ισχύει ο περιορισµός των 
κονδυλίων που είχαν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
8 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου. 
 



• 4. Η µη υποβολή της αίτησης ή η υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της οριζόµενης αποκλειστικής 
προθεσµίας, επιφέρει απώλεια του δικαιώµατος επανεξέτασης και υπαγωγής. 
 

• 5. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων υπάγονται και επενδύσεις της ίδιας κατηγορίας, των 
οποίων οι φορείς είχαν υποβάλει αρµοδίως µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000 αίτηση επανεξέτασής τους για 
υπαγωγή, κατ' εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων της παραγράφου 1. 
 

• 6. Ενισχύσεις που κατεβλήθησαν για επενδύσεις του τουριστικού τοµέα, η υπαγωγή των οποίων στο 
Ν.1892/1990 ακυρώθηκε µε τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις, δεν αναζητούνται. Οι παραπάνω επενδύσεις 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ίδιου νόµου και τους όρους των σχετικών εγκριτικών 
πράξεων.  

 
Άρθρο 15 

• 1. Από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 
απαλείφεται η λέξη "πληροφορικής".  

• 2. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας οι οποίες ανήκουν στον τοµέα πληροφορικής, που κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι 
ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης τόκων της δεύτερης οµάδας ενισχύσεων του Ν. 
2601/1998, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο 1.  

 
Άρθρο 16 
Κίνητρα για µετεγκαταστάσεις βυρσοδεψείων  

• 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής:  
"ω. Επιχειρήσεις βυρσοδεψείων για τη µετεγκατάστασή τους από τους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Χανιών εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι 
κατάλληλες υποδοµές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους. 
Ενισχυόµενες δαπάνες: 
i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 
ii. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων συντήρησης των προϊόντων. 
iii. 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 νόµου. 
iv. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.). 
v. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 
του οποίου αποκτάται η χρήση. 
vi. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και 
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού και των 
δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του. 
vii. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, 
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 
viii. Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση του υφιστάµενου 
εξοπλισµού.  
ix. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη 
διακίνηση υλικών και προϊόντων." 
 

• 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xi), ως εξής:  
"xi. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των επιχειρήσεων 
της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις 
οποίες µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων." 
 

• 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής: 
"ω. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των επιχειρήσεων 
της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς 

φορείς, παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής: 
 
 



Περιοχή Ποσοστό  
Επιχορήγησης 

Ποσοστό 
 Επιδότησης Τόκων 

Ποσοστό 
Επιδότησης Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης 
∆΄ 40% 40% 40% 
Γ΄ 30% 30% 30% 
Β΄ 30% 30% 30% 
Α΄ 30% 30% 30% 

 

   ή εναλλακτικά: 
 
Περιοχή Ποσοστό  

Φορολογικής Απαλλαγής 
(Αφορολόγητο Αποθεµατικό) 

Ποσοστό 
 Επιδότησης Τόκων 

∆΄ 100% 40% 
Γ΄ 70% 30% 
Β΄ 70% 30% 
Α΄ 70% 30% 

  
  
  
Η περίπτωση (υ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/ 1998 διατηρήθηκε σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
του έτους 2001, µε το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 2873/2000, έχει εφαρµογή και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων 
της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998." 
 
• 4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (φ) ως εξής:  

"φ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παρ. 1 του άρθρου 3, είκοσι πέντε 
εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ." 
 

• 5. Στο εδάφιο (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xv) ως εξής: 
"xv. Επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για 
τη µετεγκατάστασή τους από τους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδοµές." 
 

• 6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
"Οι ενισχύσεις της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, για τις επενδύσεις 
των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη µετεγκατάστασή τους από τους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης 
και Χανίων, παρέχονται µε την προϋπόθεση ότι η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών 
πραγµατοποιείται εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται 
οι κατάλληλες υποδοµές. Μαζί µε την αίτηση από την επιχείρηση που ζητεί την παροχή ενισχύσεων, 
σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση, υποβάλλεται η άδεια του φορέα διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ. για την 
εγκατάστασή της." 
 

• 7. Στην υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, µετά την 
φράση "επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων της περίπτωσης (ξ) 
της ίδιας παραγράφου" προστίθεται η φράση "επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη µετεγκατάστασή τους 
από τους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών 
(Β.Ε.ΠΕ.), της περίπτωσης (ω) της ίδιας παραγράφου." 
 

• 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Aνάπτυξης η ισχύς των 
διατάξεων του άρθρου αυτού µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.  

 
Άρθρο 17 
Κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας 

• 1. α) Στην περίπτωση (v) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 και µετά τις λέξεις "του άρθρου 3" 
προστίθενται οι λέξεις "καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου." 
β) Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στην ισχύ του Ν. 2601/1998 (15.4.1998). 
 

• 2. Η υποπερίπτωση (xviii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 
αντικαθίσταται ως εξής: 



"xviii. Η αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και 
µηχανοργάνωσης αποθηκών συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού, για τη δηµιουργία, 
επέκταση ή/και ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιοµηχανοστασίου, στο πλαίσιο 
εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας". 
 

• 3. Οι περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:  
"στ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες τα των υπαγόµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων της 
περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), 
(xviii), (xx) και (xxi) της εν λόγω περίπτωσης, καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ποιότητας της περίπτωσης (στ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της 
επιχορήγησης σε ποσοστό 25% για την περιοχή Α', 30% για τις περιοχές Β' και Γ και 35% για την περιοχή 
∆', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις και οι λοιπές αυτές δαπάνες γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς. 
ζ. Για τις επενδύσεις των υπαγόµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 
του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στην υπoπερίπτωση (xix) της εν λόγω περίπτωσης, παρέχεται µόνο 
η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α', 
ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς." 
 

• 4. Το ελάχιστο ύψος των 50 εκ. δρχ., που ορίζεται στην πρώτη πρόταση της περίπτωσης (γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, µειώνεται στα 25.000.000 εκατοµµύρια δρχ. 
Στο τέλος της περίπτωσης (γ) της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση "και για τις επενδύσεις 
επέκτασής τους πενήντα εκατοµµύρια δραχµές." 
 

• 5. Στην τέταρτη σειρά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 
2601/1998 και µετά τη φράση "δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) δρχ.", προστίθεται η φράση "ή των 
εικοσιπέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δρχ. προκειµένου για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των 
υπαγόµενων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 που καθορίζονται στις 
υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xx) και (xxi)." 
 

• 6. Η υποπερίπτωση (x) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 
αντικαθίσταται ως εξής: 
"x. Επενδύσεις που αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, καθώς και επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της ίδιας παραγράφου." 
 

• 7. Στο άρθρο 6 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 34, ως εξής: 
"34. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που καθορίζονται στις 
υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
α) Οι επιχειρηµατικοί φορείς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής να χαρακτηρίζονται ως 
Μ.Μ.Ε. σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ της Ε.Ε. 
β) Οι επιχειρηµατικοί φορείς µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος µία µόνο φορά ανά 
υποπερίπτωση για κάθε παραγωγική τους µονάδα, στο πλαίσιο ευρύτερου επιχειρηµατικού σχεδίου του 
οποίου τα συνοπτικά στοιχεία υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής, για 
επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που αφορούν σε δύο τουλάχιστον από τις ως άνω υποπεριπτώσεις, πλην των 
επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xix), (xxi) και περίπτωση (στ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού, 
για τις οποίες οι φορείς µπορούν να υπαχθούν και αυτοτελώς. Για τους φορείς της τελευταίας κατηγορίας 
δεν ισχύει η προϋπόθεση της (α) περίπτωσης της παρούσας παραγράφου. 
γ) Το ενισχυόµενο ύψος επένδυσης δεν µπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια εκατοµµύρια δραχµές." 
 

• 8. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 τoυ Ν. 2601/1998, καθώς και στην περίπτωση (β) της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, µετά το 
στοιχείο "(xviii)", προστίθεται αφότου ίσχυσε ο Ν. 2601/1998 στοιχείο "(xix)".  

 
Άρθρο 18 
Εκµισθώσεις επενδύσεων Ν. 1262/1982 και Ν. 1892/1990 

• 1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και 
Ν. 1262/ 1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου για έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής ή ολοκλήρωσης οργάνου, να εκµισθώσουν την υπαχθείσα στις διατάξεις των νόµων αυτών 
επένδυση, είτε στο σύνολό της, πριν παρέλθει 10ετία από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης 
ολοκλήρωσής της είτε να εκµισθώσουν µέρος των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων που έχουν τύχει 
ενισχύσεως, υπό τον όρο ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκµισθώνονται θα συνεχίσουν τη 



λειτουργία τους από τον µισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο. Σε περίπτωση εκµίσθωσης χωρίς την 
έγκριση αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση εκµίσθωσης πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης 
ολοκλήρωσης της επένδυσης, καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητό είτε το σύνολο της καταβληθείσας 
ενίσχυσης, προκειµένου για εκµίσθωση όλης της επένδυσης, είτε τµήµα της ανάλογα µε το τµήµα της 
επένδυσης που έχει εκµισθωθεί. 
 

• 2. Οι κυρώσεις που προβλέπουν µερική ή ολική επιστροφή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων δεν 
επιβάλλονται στους επενδυτές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εκµισθώσει εν όλω ή εν 
µέρει επενδύσεις τους, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982 εφόσον η 
εκµισθωθείσα επένδυσή τους συνεχίζει τη λειτουργία της από τον µισθωτή στο ίδιο παραγωγικό 
αντικείµενο και η εκµίσθωση της επένδυσης έγινε: i) µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης 
ολοκλήρωσής της ή ii) πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης, αλλά µέσα στα 
τελευταία τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προκειµένου για επενδύσεις 
υπαχθείσες στο Ν. 1892/1990. Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και µε τις οποίες έχουν επιβληθεί οι 
παραπάνω κυρώσεις ανακαλούνται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία για την 
εφαρµογή του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982 µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Ποσά που έχουν καταβληθεί στο ∆ηµόσιο κατ' εφαρµογή των παραπάνω 
κυρώσεων επιστρέφονται. 
 

• 3. Όπου στο Ν. 1892/1990 γίνεται αναφορά σε εφαρµογή κυρώσεων, εκτός από την επιστροφή 
επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που αναφέρονται στον εν λόγω νόµο ρητά, ως κύρωση θεωρείται 
και η επιστροφή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του εν λόγω νόµου, στις περιπτώσεις που η 
απόφαση υπαγωγής αφορά σε απόκτηση της χρήσης εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 
 

• 4. ∆εν έχουν εφαρµογή οι κυρώσεις που αφορούν σε επιστροφή ενισχύσεων λόγω µεταβίβασης 
ενισχυθέντος εξοπλισµού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στο Ν.1892/1990 ή το 
Ν.1262/1982 για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακής µονάδας και οι οποίες, πριν τη λήξη 
της 10ετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσής τους αυτής, υπάγονται στις 
διατάξεις του Ν. 2601/1998 για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό της ξενοδοχειακής τους µονάδας, 
ο οποίος περιλαµβάνει και αντικατάσταση του µεταβιβαζόµενου εξοπλισµού που είχε ενισχυθεί βάσει του 
Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982. 
 

• 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998 προστίθενται τα 
εξής: "υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκµισθώνονται θα συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους από τον µισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο. Για την επιχείρηση αυτή συνεχίζουν 
κατά τα λοιπά να ισχύουν οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη σχετική 
απόφαση υπαγωγής και τον παρόντα νόµο µέχρι τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετίας." 
 

• 6. Η ισχύς των προηγούµενων παραγράφων 4 και 5 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Ν. 2601/1998 
 
……………………………… …………………………..   ………. …….. …… … 
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