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ΦΕΚ:337/Β/16-3-2005 

                                  
 
Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου) για την 
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004.   
  
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
  
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04), 
και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ.  3(β) αυτού.   
 
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-85) "Κυβέρνηση & 
Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει. 
 

       3. Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 ( Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10-3-2004 ) « ∆ιορισµός  
Υπουργών και Υφυπουργών ». 
  
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί Οργανισµού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 
 
5. Το υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 Π.∆. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) "Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών". 
 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 229/86 ( Φ.Ε.Κ. 96/Α/86 ) << Σύσταση και οργάνωση 
της  Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Π.∆. 396/82 ( Φ.Ε.Κ. 172/Α/82 ) 
<<Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας >> και του Π.∆. 189/95 
(Φ.Ε.Κ. 99/Α/95 ) <<Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 
396/89>>.   
 
7. Την υπ' αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 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". 
 
 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

  
 

Ά ρ θ ρ ο  1 
 

  
Το ύψος του χρηµατικού ποσού που καταβάλλεται στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές 
Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθορίζεται ως ακολούθως : 
 
1.  Ποσό διακοσίων πενήντα ( 250 ) ΕΥΡΩ για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους µέχρι και διακοσίων πενήντα χιλιάδων  ( 250.000 ) ευρώ.  
 
2. Ποσό πεντακοσίων ( 500 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 
άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( 250.000 ) ΕΥΡΩ µέχρι και των 
πεντακοσίων χιλιάδων  ( 500.000 ) ΕΥΡΩ.  
 
3. Ποσό χιλίων ( 1.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 
άνω των πεντακοσίων χιλιάδων  (500.000 ) ΕΥΡΩ µέχρι και του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000 ) ΕΥΡΩ.  
 
4. Ποσό δύο χιλιάδων ( 2.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000 ) ΕΥΡΩ  µέχρι και των δύο 
εκατοµµυρίων  (2.000.000 ) ΕΥΡΩ.  
 
5. Ποσό τριών χιλιάδων ( 3.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους άνω των δύο εκατοµµυρίων  ( 2.000.000 ) ΕΥΡΩ  µέχρι και των τριών 
εκατοµµυρίων ( 3.000.000 ) ΕΥΡΩ. 
 
6. Ποσό τεσσάρων χιλιάδων ( 4.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους άνω των τριών εκατοµµυρίων  ( 3.000.000 ) ΕΥΡΩ  µέχρι και των 
τεσσάρων εκατοµµυρίων ( 4.000.000 ) ΕΥΡΩ. 
 
7. Ποσό πέντε χιλιάδων ( 5.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους άνω των τεσσάρων εκατοµµυρίων  ( 4.000.000 ) ΕΥΡΩ  µέχρι και των 
δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( 15.000.000 ) ΕΥΡΩ. 
 
8. Ποσό δέκα χιλιάδων ( 10.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού 
κόστους άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( 15.000.000 ) ΕΥΡΩ µέχρι και των 
πενήντα  εκατοµµυρίων  ( 50.000.000 ) ΕΥΡΩ.  
 
9.  Ποσό δέκα πέντε χιλιάδων ( 15.000 ) ΕΥΡΩ  για τα επενδυτικά σχέδια 
συνολικού κόστους άνω των πενήντα  εκατοµµυρίων  ( 50.000.000 ) ΕΥΡΩ. 
 
 
  

Ά ρ θ ρ ο  2 
 

  
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών 
σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, στα οποία παρέχονται οι ενισχύσεις 
της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της 
επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.  
∆εν απαιτείται η καταβολή χρηµατικού ποσού για τα επενδυτικά σχέδια στα οποία 
παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.  
 
  



 
Ά ρ θ ρ ο  3 

 
  
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του  
κρατικού προϋπολογισµού. 
 

 
Ά ρ θ ρ ο  4 

 
  
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 
Β'). 
 
 

Αθήνα,           Φεβρουαρίου  2005 
 
 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΙΟΥΦΑΣ  
 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
 


