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ΥΠΟΙΟ /Α.Π. 31645 / 29 /7/2004 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ : ΑΡΙΘ. 1205/Τεύχος Β΄/5-8-2004 

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ) 

…………………………….. ………………….. ……………………………. 

Καθορισμός των χωρών εφαρμογής των κινήτρων και των περιοχών τους καθώς και των 
κατά περίπτωση ανώτατου και κατώτατου επιχορηγούμενου ύψους παραγωγικών 

επενδύσεων της § 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/ 1998 και των παρεκκλίσεων της § 2 του 
άρθρου 6 του Ν. 2996/2002. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη 

Τις διατάξεις του Ν. 2601/1998 "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη της χώρας" (ΦΕΚ 81/ Α /15.4.1998), όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις του Ν. 2996/2002 και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού. 

Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) "Κυβέρνηση & Κυβερνητικά Όργανα", 
όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/ 14.7.2000) "Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας". 

Το υπ' αριθμ. 81/20.3.2002 Π.Δ. (ΦΕΚ57/Α/21.3.2002) "Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών". 

Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β/ 17.3.2004) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών". 

Την υπ' αριθμ. 169579/20.5.2002 (ΦΕΚ 670/Β/ 29.5. 2002) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τον "Καθορισμό των χωρών εφαρμογής των κινήτρων και 
των περιοχών τους καθώς και των κατά περίπτωση ανώτατου και κατώτατου 
επιχορηγούμενου ύψους παραγωγικών επενδύσεων της § 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 
και των παρεκκλίσεων της § 2 του άρ θρου 6του Ν. 2996/2002", της οποίας η ισχύς έληξε την 
1η Ιουλίου 2004, αποφασίζουμε:  

Aρθρο 1 

Η διάταξη της § 2 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 έχει εφαρμογή για το σύνολο της 
επικράτειας της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ρουμανίας 
και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. 

Aρθρο 2 

1. Για την εφαρμογή της περίπτωσης (τ) της § 1 του άρ θρου 6 του Ν. 2601 /1998, το 
ελάχιστο και το μέγιστο ύψος της επιχορηγούμενης επένδυσης της καθορίζεται, σύμφωνα με 
την § 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ως εξής: 



(α) Οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, για επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται στην μεταποίηση μόνο για ίδρυση παραγωγικών μονάδων. 

(β) Τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ για επενδύσεις 
σε γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου, σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
(ημι)εσταβλισμένου τύπου και σε αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

2. Το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης μπορεί να υπερβαίνει τα καθοριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο κατά περίπτωση ποσά, πλην όμως για το πέραν των 
παραπάνω καθοριζομένων ανωτάτων ορίων τμήμα της επένδυσης, δεν παρέχεται 
επιχορήγηση.  

Aρθρο 3 

Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθορίζονται τα εξής: 

(α) Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 
πραγματοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στη Διεύθυνση Έγκρισης και 
Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων καθ' όλη τη διάρκεια εκάστου έτους κατά παρέκκλιση των 
οριζόμενων στο εδάφιο α τής § 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου. 

(β) Εγκρίνονται για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.2601/ 1998 οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στις χώρες της § 1 της παρούσας απόφασης εφ' όσον: 

Κριθούν βιώσιμες κατά τα οριζόμενα στο εδ. α τής § 1 του αρθρ. 7 του Ν. 2601/1998, στην § 
5 του ιδίου άρθρου όπως τροποποιήθηκε με την § 3 του άρθρ.6 του Ν. 2996/2002 και στο 
άρθρο 1 της 59541/31.7.1998 (ΦΕΚ 854/Β/2.8.1998) απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και 

Εξυπηρετούν τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης του επωφελούμενου κράτους. 

(γ) Η καταβολή της επιχορήγησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30% των ενισχυμένων 
δαπανών το κόστος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το οριζόμενο στην § 2 της παρούσας 
απόφασης, πραγματοποιείται σε μία δόση μετά την δημοσίευση της περίληψης της 
απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην § 5 του άρθρου 9 του Ν. 2601 /1998. 

(δ) Ο έλεγχος πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, 
πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. 
Το αίτημα αυτό υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη Διεύθυνση 
Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους 
από την οριζόμενη στην σχετική Υπουργική απόφαση υπαγωγής ημερομηνία ολοκλήρωσης 
και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

(ε) Αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους εξετάζεται και εγκρίνεται μόνο κατά τη διαδικασία 
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

(στ) Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
και να έχουν προβεί σε έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εντός τριών (3) ετών από την 
υποβολή του αιτήματος υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 2601/1998. 



Η παραπάνω προθεσμία τριών (3) ετών μπορεί να παρατείνεται μόνο σε περιπτώσεις 
διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στην 
δεύτερη περίοδο της § 7 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998.  

Aρθρο 4 

Η παρούσα Υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Aρθρο 5 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι δεν προκαλείται πλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους.  

Aρθρο 6 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2004 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

 


