
Αθήνα, 19/5/ 1998 
Αρ. Πρωτ. 55734 

ΦΕΚ 527/ ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ 29-5 -1998 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Τεχνοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις 
υπαγωγής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις 
διατάξεις του Νόμου 2601/98 για την παροχή των κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης 
επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

΄Εχοντας υπόψη : 
 
 
1. Tις διατάξεις του Ν. 2601 /98 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας" και ειδικότερα το άρθρο 8, παραγρ. 3, πρώτο εδάφιο. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/ 26.7.85. "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" 
όπως ισχύει. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Αρθρο 1 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικα στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν 
τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του Ν.2601/98 για την παροχή των 
κινήτρων επιχορήγησης , επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγ. 3, πρώτο εδάφιο του ιδίου νόμου,είναι κατά περίπτωση τα 
εξής : 
 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αφορούν όλες τις υποβαλλόμενες 
επενδυτικές προτάσεις 
 
1. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού παράβολου σύμφωνα με την σχετική  
απόφαση του του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας  
 
2. Το Ειδικό Ερωτηματολόγιο που διανέμεται από τις αρμόδιες για την παραλαβή των 
αιτήσεων Υπηρεσίες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα της επένδυσης ή 
προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση 
φορέα της επένδυσης. 
 
3. Τεχνοοικονομική μελέτη της επένδυσης που να περιλαμβάνει : 
 
α) Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης ή όσων θα  
συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα 
β) Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφισταμένης  
επιχείρησης  
γ) Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου  
δ) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας  
ε) Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και  
γραμμών παραγωγής (υφισταμένων και προβλεπομένων)  
συνοδευόμενα από πρωτότυπες προσφορές ,προτιμολόγια &  
prospectus ενός ή περισσότερων προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων 
για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και  
κατά κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2601/98. 
στ) Οικονομικά στοιχεία (Ανάλυση προβλεπομένων οικονομικών  
αποτελεσμάτων ) 



ζ) Στοιχεία αγοράς  
η) Τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες νέες  
θέσεις απασχόλησης στην επιχείρηση σύμφωνα με την  
προτεινόμενη για υπαγωγή επένδυσης της.  
θ) Στοιχεία του οικονομολόγου ,με τον ΑΦΜ και τον αριθμό  
μητρώου του ΟΕΕ ή αντιστοίχου Οργανισμού Κράτους - μέλους της Ε.Ε. ,που υπογράφει την 
τεχνοοικονομική μελέτη,εφ'όσον το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 80 εκατ. δραχμές.  
 
Κατά περίπτωση επίσης η τεχνοοικονομική μελέτη πρέπει και  
περιλαμβάνει : 
 
α) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής προϊόντων και της παροχής  
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και τεκμηρίωση με  
στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση των κριτηρίων για  
τον χαρακτηρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών ως εξαιρετικά  
προηγμένης τεχνολογίας.  
 
β) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής νέων προϊόντων σύμφωνα  
με τα οριζόμενα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων  
αυτών. 
γ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή της ανάπτυξης λογισμικού  
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής  
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον καθορισμό των προδιαγραφών  
των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού. 
δ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων  
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (εδαφ.(V) υποπερίπτωση (ι) της  
περίπτωσης (ε) της παραγρ. 3 του άρθρου του Ν.2601/98 5) σύμφωνα  
με το υπόδειγμα ΥΠΕΘΟ . 
ε) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ενεργειακού  
χαρακτήρα (εδαφ. (VI) υποπερίπτωση (ι) της περίπτωσης (ε) της  
παραγρ. 3 του άρθρου 5) τουΝ. 2601/98.  
στ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ανάπτυξης  
τεχνολογιών, βιομηχανικών σχεδίων και εργαστηρίων  
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής ,  
γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. 
 
4) Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, δικαιολογητικά ,που να τεκμηριώνουν 
την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας 
υπαγωγής. 
 
5) Στοιχεία πιστοποίησης του χρόνου σύστασης κάθε φορέα επένδυσης μέχρι της ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 2601/98 : 
 
α) Στίς περιπτώσεις Εταιρειών:  
 
- Καταστατικό αρχικής σύστασης της εταιρείας και τυχόν  
τροποποιήσεις του (ΦΕΚ). 
- Καταστατικό αρχικής σύστασης των μετεχουσών εταιρειών στο  
μετοχικό κεφάλαιο και τυχόν τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ). 
- Καταστατικό σύστασης των εταιρειών (ΦΕΚ) η βεβαιώσεις έναρξης  
επιτηδεύματος των ατομικών επιχειρήσεων ,οι οποίες  
συμμετέχουν στις περιπτώσεις δημιουργίας εταιρείας με  
μετατροπή ,συγχώνευση η απορρόφηση αυτών . 
 
β) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων : 
- Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην εφορία  
 
6) Εγκριση Τραπέζας για τη χορήγηση δανείου χρηματοδοτότησης της επένδυσης με τους 
βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως :  
 



α) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης. 
β) Τη διάρκεια του δανείου  
γ) Το επιτόκιο 
δ) Τη περίοδο χάριτος 
ε) Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου 
7) Εγκριση της Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για την περίπτωση υπαγωγής προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
 
8) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση 
καθώς και του κεφαλαίου κίνησης  
αυτής.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 
- Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης 
τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων κλπ προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφισταμένων εταιρειών οι οποίες θα είναι 
φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων. 
- Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια 
τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφιστάμενων 
εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινομένων επενδύσεων. 
- Ισολογισμούς ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο τελευταίου 
μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων. 
 
9) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του φορέα της επένδυσης ή όσων θα 
συμμετάσχουυν στον υπό σύσταση φορέα που να αναφέρεται : 
 
α) Στον αριθμό του μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2  
τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη  
απο τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης  
Εργασίας και του ΙΚΑ.  
Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περιπτώσεις υφισταμένων  
επιχειρήσεων. 
β) Στον αριθμό της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις  
μόνιμης απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.  
γ) Στη μή πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή  
της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στίς διατάξεις του Ν.2601/98. 
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης από επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε μονάδες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα ή θα υποβάλλουν αιτήσεις 
κατά το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του Ν. 2601/98. 
δ) Οτι η προτεινόμενη επένδυση ή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής  
μίσθωσης ή μέρος αυτών δεν έχει υπαχθεί ή δεν έχει υποβληθεί για την  
παροχή ενισχύσεων από το Ν.2601/98 ή από άλλη πηγή. 
ε) Οτι η προτεινόμενη επένδυση ή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής  
μίσθωση εξοπλισμού δεν μπορεί να αφορά παραγωγή προϊόντων  
ομοίων με αυτά του υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στίς  
διατάξεις του Ν. 1892/90 και του Ν.2601/98 και του οποίου η υλοποίηση  
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
στ) Στον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων ή και προγραμμάτων  
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων  
που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό του ιδίου φορέα στίς ενισχύσεις  
επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής  
μίσθωσης του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 και υποβολή  
φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και  
λειτουργίας με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 
 
 
ζ) Στον τρόπο που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση και  
θα χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης . 
η) Εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον  
Νόμο για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται  
η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 



 
10) Βεβαίωση εγγραφής στο ,Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για τις  
υποβαλλόμενες αιτήσεις των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 
 
11) Ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας ή λογιστικές καταστάσεις τελευταίας τριετίας όπου 
δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων η δημοσίευση ισολογισμών ( υποβάλλονται από τους υφιστάμενους φορείς ). 
 
12) Βεβαίωση των τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ότι η  
θέση που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της επιχείρησης  
βρίσκεται στη ζώνη των (20) χιλιομέτρων απο τα σύνορα ή  
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων & Κοινοτήτων που  
τέμνονται απο τη ζώνη αυτή.  
 
13) Βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι ο πληθυσμός του νησιού  
που θα εγκατασταθεί η επένδυση σύμφωνα με την τελευταία  
απογραφή δεν υπερβαίνει τους 3.100 κατοίκους.  
 
14) Δήλωση ότι η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ  
ΕΤΒΑ ή ΒΕΠΕ ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ και τεχνόπολη) με κατάθεση του  
συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την  
αίτηση προς το αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρησης της ΒΙΠΕ,  
ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα  
διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου. 
Η ανωτέρω δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση μη ύπαρξης ΒΙΠΕ ή 
ΒΕΠΕ εντός του νομού που θα εγκατασταθεί η μονάδα. 
Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΕΠΕ  
είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της  
επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 
 
15) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η μετεγκατάσταση γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς. 
 
16) Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση 
αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ. 
 
Β) ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Πρόσθετα πέραν των γενικών  
δικαιολογητικών) 
 
1) Για επενδύσεις μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές)  
(άρθρο 3 παραγρ 1α του Ν.2601/98). 
 
 
α) Για επενδύσεις ιδιαίτερα ρυπογόνες (χημικές, επεξεργασίας πετρελαίου και παραγώγων 
αυτού, μεταλλουργικές σιδήρου - χάλυβα, διάθεσης τοξικών αποβλήτων και γενικώς έργα και 
δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69269/5387/24.10.90 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης). 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ. 
 
-Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ. 
 
- Εγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων. 
 
β) Επενδύσεις μονάδων εμφιάλωσης νερού 
 
- Βεβαίωση καταλληλότητας νερού ( μικροβιολογική ανάλυση)  
και ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) απο την Δ/νση  
Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας. 
 
- Αναγνώριση φυσικού μεταλλικού νερού σύμφωνα με το ΠΔ  



433/83 από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας . 
 
- Αδεια χρήσης νερού από το τμήμα Βιομηχανίας της οικείας  
Νομαρχίας. 
 
2) Για επενδύσεις μονάδων -σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  
(άρθρο 3 παραγρ. 1β του Ν.2610/98). 
 
α) Για Αιολικούς Σταθμούς  
 
- Προέγκριση χωροθέτησης & έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
- Αδεια εγκατάστασης η και επέκτασης σύμφωνα με το Ν.2244/95 από το ΥΠΑΝ. 
 
β) Για Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς : 
 
- Αδεια χρήσης νερού για εκμετάλλευση και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια) απο το ΥΠΑΝ. 
 
- Βεβαίωση της ΔΕΗ οταν η ισχύς είναι 2 MW έως και 5 KW ότι το έργο δεν έχει ενταχθεί στο 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ. 
 
 
 
 
γ) Για σταθμούς συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας : 
 
- Προέγκριση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων 
 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ. 
 
- Εγκριση διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις Ε1 Β221/1965 και 
Γ1/17831/1971. 
 
δ) Για Γεωθερμικούς σταθμούς : 
 
- Αδεια παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης σε ειδικούς  
φορείς (άρθρο 46 Ν.1416/84) σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα  
και γεωργικούς και βιοτεχνικούς Συν/σμούς για αξιοποίηση  
Γεωθερμικού Δυναμικού (θερμά υπόγεια και επιφανειακά ύδατα  
και θερμότητα γεωλογικών σχηματισμών ) δια εκμισθώσεις μόνο  
των δικαιωμάτων του Δημοσίου με απόφαση του ΥΠΑΝ. 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ 
 
- Εγκριση διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις Ε1 Β221/1965 και 
Γ1/17831/1971. 
 
 
3) Για επενδύσεις εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής μεταλλευτικής, 
γεωργικής,κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας . Επιχειρήσεις ανάπτυξης  
τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων (Αρθρο 3 παραγ. 1γ του 
Ν.2601/98). 
 
- Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του αντικειμένου έρευνας 
αυτών. 
 
4) Για επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (Αρθρο 3 παραγρ. 



1δ του Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
 
5) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού (Αρθρο 3 παραγρ.1ε Ν.2601/98).  
 
Απαιτούντα μόνο τα γενικά δικαιολογητικά  
 
 
6) Για επενδύσεις μεταλλευτικών επιχειρήσεων (Αρθρο 3 παραγρ 1 .ζ  
του Ν.2601/98). 
 
 
 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
- Αδεια μεταλλευτικών ερευνών από την οικεία Νομαρχία (ίδρυση μεταλλείου). 
 
- Αδεια παραχώρησης για εκμετάλλευση με Π.Δ του ΥΠΑΝ. 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση εγκατάστασης  
εξοπλισμού εμπλουτισμού μεταλλεύματος από το ΥΠΑΝ. 
 
- ¶δεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας του μεταλλεύματος όπου απαιτείται από την κείμενη  
νομοθεσία.  
 
7) Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης 
βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμάρων (Αρθρο 3 παραγρ. 1η του 
Ν.2601/98). 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων βάση της ΚΥΑ  
69269/5387/24.10.90 από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
- Αδεια εκμετάλλευσης από το ΥΠΑΝ. 
 
8) Για επενδύσεις επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια - κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις νέες καλλιέργειες , βιολογικής Γεωργίας , υδατοκαλλιέργειες ) ( Αρθρο 3 παραγρ. 
1θ του Ν.2601/98). 
 
ι)Γεωργικές επιχειρήσεις 
 
α) Θερμοκήπια  
 
- Αδεια Πολεοδομίας & Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας για επενδύσεις 
θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών. 
 
β) Μονάδες σποροπαραγωγής 
 
- Αδεια απο το Υπουργείο Γεωργίας για την τήρηση των προδιαγραφών σύγχρονου 
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής - επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού 
υλικού για επενδύσεις που αφορούν σποροπαραγωγή.  
 
γ) Μονάδες βιολογικής γεωργίας 
 
- Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για τήρηση των 
προδιαγραφών του κανονισμού της Ε.Ε. 2092/91 για βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων.  



ιι) Κτηνοτροφικές (βουστάσια - χοιροστάσια -ποιμνιοστάσια  
ιπποφορβεία ) και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 
 
- Αδεια συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων  
και στερεών κόπρου.  
- Αδεια ίδρυσης ή επέκτασης απο τον οικείο ΟΤΑ ύστερα απο  
γνωμάτευση της οικείας Α/βάθμιας Επιτροπής. 
- Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 
(επέκταση). 
 
 
ιιι) Επιχειρήσεις εκτροφείων θηραμάτων 
 
- Αδεια ίδρυσης από το οικείο ΟΤΑ ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Α/θμιας επιτροπής.  
- Αδεια δασαρχείου σε περίπτωση εγκατάστασης εντός δασικού χώρου. 
 
ιιιι) Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 
 
- Αδεια ίδρυσης από την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νομαρχίας. 
- Βεβαίωση τήρησης τεχνικών προϋποθέσεων για ίδρυση επέκταση μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την απόφαση 213085/88 του Υπουργείου Γεωργίας . 
 
9) Για επενδύσεις αγροτικών η αγροτοβιομηχανικών Συν/σμών (Αρθρο 3 παραγ. 1ι του 
Ν.2601/98).  
 
- Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
10) Για επενδύσεις επιχειρήσεων που τ υποποιούν, συσκευάζουν και συντηρούν γεωργικά, 
κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας ( Αρθρο 3 παραγ. 1 κ του 
Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
11) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και Συν/σμών για 
ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών Κέντρων & κτιρίων σε ΒΙΠΑ, ΒΙΠΕ & ΒΕΠΕ & ΒΙΠΑ 
καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων (Αρθρο 3 παραγ. 1λ του Ν.2601/98).  
 
- Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης της κυριότητας ή της αγοράς  
του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της αίτησης προς  
τον αρμόδιο φορέα διοίκησης η διαχείρησης τις ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ,  
ΒΙΠΑ κλπ. για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου  
θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο. 
 
 
 
 
12) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ίδρυσης & εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως σταθμών 
αυτοκινήτων (¶ρθρο 3 παραγ. 1μ του Ν.2601/98). 
 
α) Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου  
β) Εγκριση απο τον Οργανισμό Αθήνας & Θεσσαλονίκης και απο  
τις κατά τόπους ΔΕΣΕ για την καταλληλότητα:  
- του συγκεκριμένου χώρου του υπο ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων  
- της περιοχής κατασκευής 
γ) Εγκριση καταλληλότητας του χώρου στάθμευσης από την Πολεοδομικό Γραφείο της οικείας 
Νομαρχίας. 
δ) ΄Εγκριση καταλληλότητας θέσης και άδεια ίδρυσης απο την Δ/νση Συγκοινωνικών της 
οικείας Νομαρχίας. 
 



13) Για επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που πραγματοποιούνται σε 
νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών 
καυσίμων και υγραερίων (Αρθρο 3 παραγρ. 1 v του Ν.2601/98).  
 
α) Εγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ  
β) Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης ι) από την Δ/νση Βιομηχανίας  
της οικείας Νομαρχίας για εγκατάσταση μέχρι 10.000 Μ3 .  
Καύσιμα ιι) απο την Δ/νση εγκατάστασης πετρελαιοειδών του  
ΥΠΑΝ για >10.000 Μ3 καύσιμα  
 
14) Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού μεταφορικών μέσων πόυ αφορούν πλοία για 
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών (Αρθρο 3 παραγ.  
1ξ του Ν.2601/98).  
 
Κατά περίπτωση : 
- Καταμέτρηση απο ΥΕΝ 
- Εγγραφο εθνικότητος 
- Νηολόγηση πλοίου από Λιμεναρχείο  
- Αδεια σκοπιμότητος δρομολόγησης πλοίου από ΥΕΝ. 
- Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου από ΥΕΝ 
- Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης απο πετρέλαιο απο το ΥΕΝ . 
- Πιστοποιητικό κλάσης απο ΥΕΝ  
15) Για επενδύσεις κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης (Αρθρο 3 παραγρ. 1 ο του 
Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
16) Για επενδύσεις Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου (Αρθρο 3 παραγ. 1π του  
Ν.2601/98). 
 
Πιστοποιητικό έγγραφής στο ειδικό μητρώο εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου του ΥΠΕΘΟ. 
προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις  
Διεθνούς Εμπορίου 
 
 
 
 
 
17) Για επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων 
ΜΕΑ : (Αρθρο 3 παραγρ. 1σ του  
Ν.2601/98). 
 
- Αδεια ίδρυσης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. 
 
 
18) Για επενδύσεις Τουριστικών επιχειρήσεων (Αρθρο 3 παραγρ. 1τ του  
Ν.2601/98).  
 
-Εγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων απο τον ΕΟΤ για τις  
επενδύσεις που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδές , Συνεδριακά  
Κέντρα,χιονοδρομικά Κέντρα, Κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα  
τουρισμού υγείας, κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού,  
γήπεδα γκόλφ, εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών. 
΄Εγκριση προδιαγραφών των ως άνω μονάδων από τον ΕΟΤ. 
 
- Ειδική γνωμάτευση του ΕΟΤ για την καταλληλότητα της περιοχής  
(ζώνη τουρισμού -αναψυχής , κατάλληλη υποδομή ) για ίδρυση η  
επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων Β' τάξης και άνω σε περιοχές  
που δεν περιλαμβάνονται στήν ΚΥΑ των υπουργών  
Εθν.Οικονομίας Ανάπτυξης & ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εξαιρούνται  



ορισμένες περιοχές τις χώρας για ίδρυση και επέκταση  
ξενοδοχειακών μονάδων.  
 
- Δήλωση ότι η τουριστική επιχείρηση θα εγκατασταθεί εντός  
ΠΟΤΑ με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου 
για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση προς τον αρμόδιο  
φορέα εκμετάλλευσης για την απόκτηση αυτού.  
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών ορων (ΥΠΕΧΩΔΕ) και έγκριση της  
Γραμματείας Στήριξης τουριστικών λιμένων του Υπ. Ανάπτυξης για παραχώρηση της χρήσης 
και εκμετάλλευσης της ζώνης του  
τουριστικού λιμένα (μαρίνα). 
 
- ΄Εγκριση από τον ΕΟΤ για την ίδρυση μονάδων αξιοποίησης  
ιαματικών πηγών. 
 
-Έγκριση από τον ΕΟΤ για την ίδρυση κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
 
- Για επενδύσεις που αφορούν την μετατροπή παραδοσιακών ή  
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες Γ' τάξης και άνω  
υποβάλλονται: 
 
α) Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για τον 
χαρακτηρισμό του κτίσματος σαν παραδοσιακού ή διατηρητέου ή σε περίπτωση που το 
κτίσμα βρίσκεται και σε παραδοσιακό οικισμό . 
 
β) Εγκριση καταλληλότητος κτιρίου και αρχιτεκτονικών σχεδίων από ΕΟΤ για την μετατροπή 
του κτίσματος σε ξενοδοχειακή μονάδα η παραδοσικό κατάλλυμα . 
 
- Για επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων Γ' τάξης και άνω ή κατασκη-  
νωτικών κέντρων υποβάλλονται: 
 
α) Εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ τροποποιητικά αρχιτεκτονικά  
σχέδια εάν αυτό απαιτείται απο την κείμενη νομοθεσία,  
καθώς και πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών  
σχεδίων της μονάδας απο τον ΕΟΤ.  
β) Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή  
προγράμματος χρηματοδοτηκής μίσθωσης που αφορά  
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνωτικών κέντρων 
ότι αυτό δεν εχει υπαχθεί  
στις διατάξεις του Ν.1262/82, του 1892/90 ή του Ν. 2601/98 σε  
περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 7ετία απο  
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της  
επένδυσης. 
γ) Δήλωση ότι έχει παρέλθει 7ετίας από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του 
Camping , και υποβολή του ειδικού σήματος , των αδειών λειτουργίας αυτών.  
δ) Δήλωση ότι τα προτεινόμενα για εκσυγχρονισμό ολοκληρω- μένης μορφής τμήματα της 
ξενοδοχειακής μονάδας ή του κατασκηνωτικού κέντρου είναι διαφορετικά από τυχόν  
υπαχθέντα στους Αναπτυξιακούς Νόμους πριν την 31-8-1994 σε  
περίπτωση που δεν έχει παρέλθει 7ετία απο την έκδοση της  
απόφασης ολοκλήρωσης του εγκριθέντος εκσυγχρονισμού.  
Υποβολή των εγκριτικών αποφάσεων υπαγωγής. 
 
19) Για επενδύσεις Ιερών Μονών (Αρθρο 3 παραγρ. 1 υ του Ν.2601/98).  
 
- Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση αποκατάσταση & μετατροπή και 
εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.  
 
20) Για επενδύσεις τεχνικών εταιρειών (Αρθρο 3 παραγ. 1φ του  



Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
21) Για επενδύσεις επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παροδοσιακά η  
διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα  
βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν τοπικά  
παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα ΠΟΠ (Αρθρο 3 παραγρ.1 χ  
του Ν.2601/98). 
 
- Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού  
και Επιστημών για τον χρακτηρισμό του κτίσματος σαν  
παραδοσιακού ή διατηρητέου.  
- Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ σύμφωνα με τον  
κανονισμό 2081/92 της Ε.Ε από την Δ/νση Γεωργίας της οικείας  
Νομαρχίας της περιοχής που προέρχεται το προϊόν.  
 
 
 
 
Άρθρο 2 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να  
αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86  
εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση 
 
 
΄Αρθρο 3  
 
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στις λοιπές διατάξεις του Ν. 2601/98 ή 
η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την 
αξιολόγηση της επένδυσης, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο 
αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
 
΄Αρθρο 4 
 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του  
Κρατικού Προυπολογισμού. 
 
΄Αρθρο 5  
 
1) Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από την  
δημοσίευση της στην Εφημερίσα της Κυβερνήσεως.  
 
2) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως (τεύχος Β'). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 19/5/ 1998 
Α.Π 55734 

ΦΕΚ 527/ ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ 29-5 -1998 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 



Τεχνοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις 
υπαγωγής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις 
διατάξεις του Νόμου 2601/98 για την παροχή των κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης 
επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

΄Εχοντας υπόψη : 
 
 
1. Tις διατάξεις του Ν. 2601 /98 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας" και ειδικότερα το άρθρο 8, παραγρ. 3, πρώτο εδάφιο. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/ 26.7.85. "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" 
όπως ισχύει. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Αρθρο 1 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικα στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν 
τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του Ν.2601/98 για την παροχή των 
κινήτρων επιχορήγησης , επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγ. 3, πρώτο εδάφιο του ιδίου νόμου,είναι κατά περίπτωση τα 
εξής : 
 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αφορούν όλες τις υποβαλλόμενες 
επενδυτικές προτάσεις 
 
1. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού παράβολου σύμφωνα με την σχετική  
απόφαση του του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας  
 
2. Το Ειδικό Ερωτηματολόγιο που διανέμεται από τις αρμόδιες για την παραλαβή των 
αιτήσεων Υπηρεσίες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα της επένδυσης ή 
προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση 
φορέα της επένδυσης. 
 
3. Τεχνοοικονομική μελέτη της επένδυσης που να περιλαμβάνει : 
 
α) Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης ή όσων θα  
συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα 
β) Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφισταμένης  
επιχείρησης  
γ) Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου  
δ) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας  
ε) Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και  
γραμμών παραγωγής (υφισταμένων και προβλεπομένων)  
συνοδευόμενα από πρωτότυπες προσφορές ,προτιμολόγια &  
prospectus ενός ή περισσότερων προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων 
για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και  
κατά κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2601/98. 
στ) Οικονομικά στοιχεία (Ανάλυση προβλεπομένων οικονομικών  
αποτελεσμάτων ) 
ζ) Στοιχεία αγοράς  
η) Τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες νέες  
θέσεις απασχόλησης στην επιχείρηση σύμφωνα με την  
προτεινόμενη για υπαγωγή επένδυσης της.  
θ) Στοιχεία του οικονομολόγου ,με τον ΑΦΜ και τον αριθμό  
μητρώου του ΟΕΕ ή αντιστοίχου Οργανισμού Κράτους - μέλους της Ε.Ε. ,που υπογράφει την 
τεχνοοικονομική μελέτη,εφ'όσον το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 80 εκατ. δραχμές.  



 
Κατά περίπτωση επίσης η τεχνοοικονομική μελέτη πρέπει και  
περιλαμβάνει : 
 
α) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής προϊόντων και της παροχής  
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και τεκμηρίωση με  
στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση των κριτηρίων για  
τον χαρακτηρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών ως εξαιρετικά  
προηγμένης τεχνολογίας.  
 
β) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής νέων προϊόντων σύμφωνα  
με τα οριζόμενα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων  
αυτών. 
γ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή της ανάπτυξης λογισμικού  
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής  
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον καθορισμό των προδιαγραφών  
των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού. 
δ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων  
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (εδαφ.(V) υποπερίπτωση (ι) της  
περίπτωσης (ε) της παραγρ. 3 του άρθρου του Ν.2601/98 5) σύμφωνα  
με το υπόδειγμα ΥΠΕΘΟ . 
ε) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ενεργειακού  
χαρακτήρα (εδαφ. (VI) υποπερίπτωση (ι) της περίπτωσης (ε) της  
παραγρ. 3 του άρθρου 5) τουΝ. 2601/98.  
στ) Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ανάπτυξης  
τεχνολογιών, βιομηχανικών σχεδίων και εργαστηρίων  
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής ,  
γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. 
 
4) Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, δικαιολογητικά ,που να τεκμηριώνουν 
την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας 
υπαγωγής. 
 
5) Στοιχεία πιστοποίησης του χρόνου σύστασης κάθε φορέα επένδυσης μέχρι της ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 2601/98 : 
 
α) Στίς περιπτώσεις Εταιρειών:  
 
- Καταστατικό αρχικής σύστασης της εταιρείας και τυχόν  
τροποποιήσεις του (ΦΕΚ). 
- Καταστατικό αρχικής σύστασης των μετεχουσών εταιρειών στο  
μετοχικό κεφάλαιο και τυχόν τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ). 
- Καταστατικό σύστασης των εταιρειών (ΦΕΚ) η βεβαιώσεις έναρξης  
επιτηδεύματος των ατομικών επιχειρήσεων ,οι οποίες  
συμμετέχουν στις περιπτώσεις δημιουργίας εταιρείας με  
μετατροπή ,συγχώνευση η απορρόφηση αυτών . 
 
β) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων : 
- Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην εφορία  
 
6) Εγκριση Τραπέζας για τη χορήγηση δανείου χρηματοδοτότησης της επένδυσης με τους 
βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως :  
 
α) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης. 
β) Τη διάρκεια του δανείου  
γ) Το επιτόκιο 
δ) Τη περίοδο χάριτος 
ε) Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου 
7) Εγκριση της Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για την περίπτωση υπαγωγής προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης.  



 
8) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση 
καθώς και του κεφαλαίου κίνησης  
αυτής.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 
- Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης 
τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων κλπ προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφισταμένων εταιρειών οι οποίες θα είναι 
φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων. 
- Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια 
τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφιστάμενων 
εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινομένων επενδύσεων. 
- Ισολογισμούς ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο τελευταίου 
μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων. 
 
9) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του φορέα της επένδυσης ή όσων θα 
συμμετάσχουυν στον υπό σύσταση φορέα που να αναφέρεται : 
 
α) Στον αριθμό του μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2  
τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη  
απο τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης  
Εργασίας και του ΙΚΑ.  
Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περιπτώσεις υφισταμένων  
επιχειρήσεων. 
β) Στον αριθμό της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις  
μόνιμης απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.  
γ) Στη μή πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή  
της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στίς διατάξεις του Ν.2601/98. 
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης από επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε μονάδες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα ή θα υποβάλλουν αιτήσεις 
κατά το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του Ν. 2601/98. 
δ) Οτι η προτεινόμενη επένδυση ή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής  
μίσθωσης ή μέρος αυτών δεν έχει υπαχθεί ή δεν έχει υποβληθεί για την  
παροχή ενισχύσεων από το Ν.2601/98 ή από άλλη πηγή. 
ε) Οτι η προτεινόμενη επένδυση ή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής  
μίσθωση εξοπλισμού δεν μπορεί να αφορά παραγωγή προϊόντων  
ομοίων με αυτά του υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στίς  
διατάξεις του Ν. 1892/90 και του Ν.2601/98 και του οποίου η υλοποίηση  
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
στ) Στον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων ή και προγραμμάτων  
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων  
που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό του ιδίου φορέα στίς ενισχύσεις  
επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής  
μίσθωσης του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 και υποβολή  
φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και  
λειτουργίας με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 
 
ζ) Στον τρόπο που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση και  
θα χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης . 
η) Εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον  
Νόμο για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται  
η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 
 
10) Βεβαίωση εγγραφής στο ,Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για τις  
υποβαλλόμενες αιτήσεις των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 
 
11) Ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας ή λογιστικές καταστάσεις τελευταίας τριετίας όπου 
δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων η δημοσίευση ισολογισμών ( υποβάλλονται από τους υφιστάμενους φορείς ). 
 



12) Βεβαίωση των τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ότι η  
θέση που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της επιχείρησης  
βρίσκεται στη ζώνη των (20) χιλιομέτρων απο τα σύνορα ή  
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων & Κοινοτήτων που  
τέμνονται απο τη ζώνη αυτή.  
 
13) Βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι ο πληθυσμός του νησιού  
που θα εγκατασταθεί η επένδυση σύμφωνα με την τελευταία  
απογραφή δεν υπερβαίνει τους 3.100 κατοίκους.  
 
14) Δήλωση ότι η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ  
ΕΤΒΑ ή ΒΕΠΕ ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ και τεχνόπολη) με κατάθεση του  
συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την  
αίτηση προς το αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρησης της ΒΙΠΕ,  
ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα  
διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου. 
Η ανωτέρω δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση μη ύπαρξης ΒΙΠΕ ή 
ΒΕΠΕ εντός του νομού που θα εγκατασταθεί η μονάδα. 
Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΕΠΕ  
είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της  
επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 
 
15) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η μετεγκατάσταση γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς. 
 
16) Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση 
αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ. 
 
Β) ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Πρόσθετα πέραν των γενικών  
δικαιολογητικών) 
 
1) Για επενδύσεις μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές)  
(άρθρο 3 παραγρ 1α του Ν.2601/98). 
 
α) Για επενδύσεις ιδιαίτερα ρυπογόνες (χημικές, επεξεργασίας πετρελαίου και παραγώγων 
αυτού, μεταλλουργικές σιδήρου - χάλυβα, διάθεσης τοξικών αποβλήτων και γενικώς έργα και 
δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69269/5387/24.10.90 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης). 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ. 
 
-Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ. 
 
- Εγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων. 
 
β) Επενδύσεις μονάδων εμφιάλωσης νερού 
 
- Βεβαίωση καταλληλότητας νερού ( μικροβιολογική ανάλυση)  
και ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) απο την Δ/νση  
Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας. 
 
- Αναγνώριση φυσικού μεταλλικού νερού σύμφωνα με το ΠΔ  
433/83 από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας . 
 
- Αδεια χρήσης νερού από το τμήμα Βιομηχανίας της οικείας  
Νομαρχίας. 
 
2) Για επενδύσεις μονάδων -σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  
(άρθρο 3 παραγρ. 1β του Ν.2610/98). 
 
α) Για Αιολικούς Σταθμούς  



 
- Προέγκριση χωροθέτησης & έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
- Αδεια εγκατάστασης η και επέκτασης σύμφωνα με το Ν.2244/95 από το ΥΠΑΝ. 
 
β) Για Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς : 
 
- Αδεια χρήσης νερού για εκμετάλλευση και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια) απο το ΥΠΑΝ. 
 
- Βεβαίωση της ΔΕΗ οταν η ισχύς είναι 2 MW έως και 5 KW ότι το έργο δεν έχει ενταχθεί στο 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ. 
 
γ) Για σταθμούς συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας : 
 
- Προέγκριση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ. 
 
- Εγκριση διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις Ε1 Β221/1965 και 
Γ1/17831/1971. 
 
δ) Για Γεωθερμικούς σταθμούς : 
 
- Αδεια παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης σε ειδικούς  
φορείς (άρθρο 46 Ν.1416/84) σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα  
και γεωργικούς και βιοτεχνικούς Συν/σμούς για αξιοποίηση  
Γεωθερμικού Δυναμικού (θερμά υπόγεια και επιφανειακά ύδατα  
και θερμότητα γεωλογικών σχηματισμών ) δια εκμισθώσεις μόνο  
των δικαιωμάτων του Δημοσίου με απόφαση του ΥΠΑΝ. 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης από το ΥΠΑΝ 
 
- Εγκριση διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις Ε1 Β221/1965 και 
Γ1/17831/1971. 
 
3) Για επενδύσεις εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής μεταλλευτικής, 
γεωργικής,κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας . Επιχειρήσεις ανάπτυξης  
τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων (Αρθρο 3 παραγ. 1γ του 
Ν.2601/98). 
 
- Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του αντικειμένου έρευνας 
αυτών. 
 
4) Για επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (Αρθρο 3 παραγρ. 
1δ του Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
5) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού (Αρθρο 3 παραγρ.1ε Ν.2601/98).  
 
Απαιτούντα μόνο τα γενικά δικαιολογητικά  
 
6) Για επενδύσεις μεταλλευτικών επιχειρήσεων (Αρθρο 3 παραγρ 1 .ζ  
του Ν.2601/98). 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
- Αδεια μεταλλευτικών ερευνών από την οικεία Νομαρχία (ίδρυση μεταλλείου). 



 
- Αδεια παραχώρησης για εκμετάλλευση με Π.Δ του ΥΠΑΝ. 
 
- Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση εγκατάστασης  
εξοπλισμού εμπλουτισμού μεταλλεύματος από το ΥΠΑΝ. 
 
- ¶δεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας του μεταλλεύματος όπου απαιτείται από την κείμενη  
νομοθεσία.  
 
7) Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης 
βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμάρων (Αρθρο 3 παραγρ. 1η του 
Ν.2601/98). 
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων βάση της ΚΥΑ  
69269/5387/24.10.90 από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
- Αδεια εκμετάλλευσης από το ΥΠΑΝ. 
 
8) Για επενδύσεις επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια - κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις νέες καλλιέργειες , βιολογικής Γεωργίας , υδατοκαλλιέργειες ) ( Αρθρο 3 παραγρ. 
1θ του Ν.2601/98). 
 
ι)Γεωργικές επιχειρήσεις 
 
α) Θερμοκήπια  
 
- Αδεια Πολεοδομίας & Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας για επενδύσεις 
θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών. 
 
β) Μονάδες σποροπαραγωγής 
 
- Αδεια απο το Υπουργείο Γεωργίας για την τήρηση των προδιαγραφών σύγχρονου 
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής - επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού 
υλικού για επενδύσεις που αφορούν σποροπαραγωγή.  
 
γ) Μονάδες βιολογικής γεωργίας 
 
- Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για τήρηση των 
προδιαγραφών του κανονισμού της Ε.Ε. 2092/91 για βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων.  
 
ιι) Κτηνοτροφικές (βουστάσια - χοιροστάσια -ποιμνιοστάσια  
ιπποφορβεία ) και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 
 
- Αδεια συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων  
και στερεών κόπρου.  
- Αδεια ίδρυσης ή επέκτασης απο τον οικείο ΟΤΑ ύστερα απο  
γνωμάτευση της οικείας Α/βάθμιας Επιτροπής. 
- Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 
(επέκταση). 
 
ιιι) Επιχειρήσεις εκτροφείων θηραμάτων 
 
- Αδεια ίδρυσης από το οικείο ΟΤΑ ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Α/θμιας επιτροπής.  
- Αδεια δασαρχείου σε περίπτωση εγκατάστασης εντός δασικού χώρου. 
 
ιιιι) Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 
 
- Αδεια ίδρυσης από την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νομαρχίας. 



- Βεβαίωση τήρησης τεχνικών προϋποθέσεων για ίδρυση επέκταση μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την απόφαση 213085/88 του Υπουργείου Γεωργίας . 
 
9) Για επενδύσεις αγροτικών η αγροτοβιομηχανικών Συν/σμών (Αρθρο 3 παραγ. 1ι του 
Ν.2601/98).  
 
- Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
10) Για επενδύσεις επιχειρήσεων που τ υποποιούν, συσκευάζουν και συντηρούν γεωργικά, 
κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας ( Αρθρο 3 παραγ. 1 κ του 
Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά . 
 
11) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και Συν/σμών για 
ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών Κέντρων & κτιρίων σε ΒΙΠΑ, ΒΙΠΕ & ΒΕΠΕ & ΒΙΠΑ 
καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων (Αρθρο 3 παραγ. 1λ του Ν.2601/98).  
 
- Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης της κυριότητας ή της αγοράς  
του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της αίτησης προς  
τον αρμόδιο φορέα διοίκησης η διαχείρησης τις ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ,  
ΒΙΠΑ κλπ. για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου  
θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο. 

12) Για επενδύσεις επιχειρήσεων ίδρυσης & εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως σταθμών 
αυτοκινήτων (¶ρθρο 3 παραγ. 1μ του Ν.2601/98). 
 
α) Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου  
β) Εγκριση απο τον Οργανισμό Αθήνας & Θεσσαλονίκης και απο  
τις κατά τόπους ΔΕΣΕ για την καταλληλότητα:  
- του συγκεκριμένου χώρου του υπο ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων  
- της περιοχής κατασκευής 
γ) Εγκριση καταλληλότητας του χώρου στάθμευσης από την Πολεοδομικό Γραφείο της οικείας 
Νομαρχίας. 
δ) ΄Εγκριση καταλληλότητας θέσης και άδεια ίδρυσης απο την Δ/νση Συγκοινωνικών της 
οικείας Νομαρχίας. 
 
13) Για επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που πραγματοποιούνται σε 
νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών 
καυσίμων και υγραερίων (Αρθρο 3 παραγρ. 1 v του Ν.2601/98).  
 
α) Εγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ  
β) Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης ι) από την Δ/νση Βιομηχανίας  
της οικείας Νομαρχίας για εγκατάσταση μέχρι 10.000 Μ3 .  
Καύσιμα ιι) απο την Δ/νση εγκατάστασης πετρελαιοειδών του  
ΥΠΑΝ για >10.000 Μ3 καύσιμα  
 
14) Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού μεταφορικών μέσων πόυ αφορούν πλοία για 
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών (Αρθρο 3 παραγ.  
1ξ του Ν.2601/98).  
 
Κατά περίπτωση : 
- Καταμέτρηση απο ΥΕΝ 
- Εγγραφο εθνικότητος 
- Νηολόγηση πλοίου από Λιμεναρχείο  
- Αδεια σκοπιμότητος δρομολόγησης πλοίου από ΥΕΝ. 
- Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου από ΥΕΝ 
- Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης απο πετρέλαιο απο το ΥΕΝ . 
- Πιστοποιητικό κλάσης απο ΥΕΝ  



15) Για επενδύσεις κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης (Αρθρο 3 παραγρ. 1 ο του 
Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
16) Για επενδύσεις Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου (Αρθρο 3 παραγ. 1π του  
Ν.2601/98). 
 
Πιστοποιητικό έγγραφής στο ειδικό μητρώο εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου του ΥΠΕΘΟ. 
προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις  
Διεθνούς Εμπορίου 

17) Για επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων 
ΜΕΑ : (Αρθρο 3 παραγρ. 1σ του  
Ν.2601/98). 
 
- Αδεια ίδρυσης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. 
 
 
18) Για επενδύσεις Τουριστικών επιχειρήσεων (Αρθρο 3 παραγρ. 1τ του  
Ν.2601/98).  
 
-Εγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων απο τον ΕΟΤ για τις  
επενδύσεις που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδές , Συνεδριακά  
Κέντρα,χιονοδρομικά Κέντρα, Κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα  
τουρισμού υγείας, κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού,  
γήπεδα γκόλφ, εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών. 
΄Εγκριση προδιαγραφών των ως άνω μονάδων από τον ΕΟΤ. 
 
- Ειδική γνωμάτευση του ΕΟΤ για την καταλληλότητα της περιοχής  
(ζώνη τουρισμού -αναψυχής , κατάλληλη υποδομή ) για ίδρυση η  
επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων Β' τάξης και άνω σε περιοχές  
που δεν περιλαμβάνονται στήν ΚΥΑ των υπουργών  
Εθν.Οικονομίας Ανάπτυξης & ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εξαιρούνται  
ορισμένες περιοχές τις χώρας για ίδρυση και επέκταση  
ξενοδοχειακών μονάδων.  
 
- Δήλωση ότι η τουριστική επιχείρηση θα εγκατασταθεί εντός  
ΠΟΤΑ με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου 
για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση προς τον αρμόδιο  
φορέα εκμετάλλευσης για την απόκτηση αυτού.  
 
- Εγκριση περιβαλλοντικών ορων (ΥΠΕΧΩΔΕ) και έγκριση της  
Γραμματείας Στήριξης τουριστικών λιμένων του Υπ. Ανάπτυξης για παραχώρηση της χρήσης 
και εκμετάλλευσης της ζώνης του  
τουριστικού λιμένα (μαρίνα). 
 
- ΄Εγκριση από τον ΕΟΤ για την ίδρυση μονάδων αξιοποίησης  
ιαματικών πηγών. 
 
-Έγκριση από τον ΕΟΤ για την ίδρυση κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
 
- Για επενδύσεις που αφορούν την μετατροπή παραδοσιακών ή  
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες Γ' τάξης και άνω  
υποβάλλονται: 
 
α) Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για τον 
χαρακτηρισμό του κτίσματος σαν παραδοσιακού ή διατηρητέου ή σε περίπτωση που το 
κτίσμα βρίσκεται και σε παραδοσιακό οικισμό . 
 



β) Εγκριση καταλληλότητος κτιρίου και αρχιτεκτονικών σχεδίων από ΕΟΤ για την μετατροπή 
του κτίσματος σε ξενοδοχειακή μονάδα η παραδοσικό κατάλλυμα . 
 
- Για επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων Γ' τάξης και άνω ή κατασκη-  
νωτικών κέντρων υποβάλλονται: 
 
α) Εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ τροποποιητικά αρχιτεκτονικά  
σχέδια εάν αυτό απαιτείται απο την κείμενη νομοθεσία,  
καθώς και πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών  
σχεδίων της μονάδας απο τον ΕΟΤ.  
β) Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή  
προγράμματος χρηματοδοτηκής μίσθωσης που αφορά  
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνωτικών κέντρων 
ότι αυτό δεν εχει υπαχθεί  
στις διατάξεις του Ν.1262/82, του 1892/90 ή του Ν. 2601/98 σε  
περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 7ετία απο  
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της  
επένδυσης. 
γ) Δήλωση ότι έχει παρέλθει 7ετίας από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του 
Camping , και υποβολή του ειδικού σήματος , των αδειών λειτουργίας αυτών.  
δ) Δήλωση ότι τα προτεινόμενα για εκσυγχρονισμό ολοκληρω- μένης μορφής τμήματα της 
ξενοδοχειακής μονάδας ή του κατασκηνωτικού κέντρου είναι διαφορετικά από τυχόν  
υπαχθέντα στους Αναπτυξιακούς Νόμους πριν την 31-8-1994 σε  
περίπτωση που δεν έχει παρέλθει 7ετία απο την έκδοση της  
απόφασης ολοκλήρωσης του εγκριθέντος εκσυγχρονισμού.  
Υποβολή των εγκριτικών αποφάσεων υπαγωγής. 
 
19) Για επενδύσεις Ιερών Μονών (Αρθρο 3 παραγρ. 1 υ του Ν.2601/98).  
 
- Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση αποκατάσταση & μετατροπή και 
εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.  
 
20) Για επενδύσεις τεχνικών εταιρειών (Αρθρο 3 παραγ. 1φ του  
Ν.2601/98). 
 
Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 
 
21) Για επενδύσεις επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παροδοσιακά η  
διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα  
βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν τοπικά  
παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα ΠΟΠ (Αρθρο 3 παραγρ.1 χ  
του Ν.2601/98). 
 
- Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού  
και Επιστημών για τον χρακτηρισμό του κτίσματος σαν  
παραδοσιακού ή διατηρητέου.  
- Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ σύμφωνα με τον  
κανονισμό 2081/92 της Ε.Ε από την Δ/νση Γεωργίας της οικείας  
Νομαρχίας της περιοχής που προέρχεται το προϊόν.  

¶ρθρο 2 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να  
αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86  
εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση 
 
 
΄Αρθρο 3  
 



Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στις λοιπές διατάξεις του Ν. 2601/98 ή 
η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την 
αξιολόγηση της επένδυσης, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο 
αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
 
΄Αρθρο 4 
 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του  
Κρατικού Προυπολογισμού. 
 
΄Αρθρο 5  
 
1) Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από την  
δημοσίευση της στην Εφημερίσα της Κυβερνήσεως.  
 
2) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως (τεύχος Β'). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 


