
 1 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007 
Αριθµ. Πρωτ. 33018 

Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5 
Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα  
Πληροφορίες :  
τηλ. : 210 333 2267/210 3332254 
φαξ : 210 3332264 

 

ΠΡΟΣ 

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1292/τεύχος Β΄/25-7-2007 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
      

Καθορισµός ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια  
που  υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261 Α’), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/22-12-
2006), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.   

 
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (ΦΕΚ 84 Α’) " ∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών ". 
 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α’) "Περί Οργανισµού του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 
 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 (ΦΕΚ 57 Α’) "Συγχώνευση 

των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
6. Την υπ΄ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β’) κοινή 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
"Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής για την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα. 
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8. Τη µε αριθ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος  
Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, βάση του Κανονισµού (ΕΚ) 1628/2006. 

 
  9. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις  

Περιφερειακού χαρακτήρα (98/C 74/06).  

10. Τον Κανονισµό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το 
Παράρτηµα I αυτού «Ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων»  (L 
10/13-1-2001),  όπως ισχύει. 

 
11.  Την υπ΄ αριθµ. 8354/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 329/Β΄/15-3-2005) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον «Καθορισµό ενισχυόµενων 
δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004».  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Ά ρ θ ρ ο  1 
 

 
Οι ενισχυόµενες δαπάνες για επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, είναι : 
 
 
1. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα : 
 

i. Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και 
αδρανών υλικών.  

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα.   

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων  και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5.  Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων εξόρυξης και θραύσης.  

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
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8. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου 
εκµετάλλευσης που αφορούν δρόµους, φρέατα και κεκλιµένα 
προσπέλασης. 

9. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής  
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

 

 ii.   Οι ενισχυόµενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων 
ii, iii και iv της περίπτωσης αυτής ορίζονται στην κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2α του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.  

 
2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα : 
 
i. Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας, και εν γένει αξιοποίησης 

βιοµηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόµευσης και αξιοποίησης 
µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνουν εξοπλισµό κοπής και 
επεξεργασίας.   

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 
 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων  λοιπού και εργαστηριακού  εξοπλισµού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 

 
6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη, και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.  
 

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 

8. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 
κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη 
συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
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9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου 
εκµετάλλευσης που αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα 
προσπέλασης και περιχάραξης.  
 

10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

 
 

ii. Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια. 
 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 
 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων  λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη, και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.  
 

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 

8. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 
κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη 
συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
 

9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου  
εκµετάλλευσης που αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα 
προσπέλασης και περιχάραξης.  
 

10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 
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iii.  Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης, όπως ορίζεται στην 
Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 
15 - 37). 

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα.  
 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

 
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 

ειδικών εγκαταστάσεων  λοιπού  και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  

 
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 

 
6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

 
7. Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση 

του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που 
µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον 
µετεγκαθίστανται σε Β.Ε.ΠΕ. 

 
8. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 

9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας. 
 

10.  Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 
κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη 
συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
 

11.  Οι δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών, και 
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των 
διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο 
εθνικό φορέα. 
 

12.  Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 
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13.  Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 
κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για 
την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια 
πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση για τη 
βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου 
των τελών. 
 

14.  Οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 
εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις. 

 
 

iv. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή 
ατµού.   

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

5. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων παραγωγής ενέργειας.  
 

6. Οι δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού 
νερού ή ατµού µέχρι τον καταναλωτή. 

 
 
v. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών καυσίµων από 

βιοµάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη 
χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.   

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα. 

 
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 

αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 
 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
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5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

 
7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 

 
8. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 
 

 
vi. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας 

και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη 
γεωθερµική και τη βιοµάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος 
επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας.   

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα. 

 
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 

αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 
 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού.  
 

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 

8. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, 
την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς 
και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην 
περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
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9. Οι δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τους όρους του 
έργου σύνδεσης που θέτει η αδειοδοτούσα αρχή. 

 
 
vii. Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού 

για την παραγωγή πόσιµου ύδατος. 
 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 
 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις και συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα. 

 
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 

αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 
 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  
 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων αφαλάτωσης.  

 
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 
 

 
viii. Επενδυτικά σχέδια για τη µετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους 

Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι 
κατάλληλες υποδοµές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους.  

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα εντός Β.Ε.Π.Ε. 
 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

 
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 

ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.  

 
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
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6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

 
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία 
 

8. Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση 
του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που 
µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε Β.Ε.ΠΕ.  
 

9. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής  µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

 
 

ix. Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων 
γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόµενης 
ονοµασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που 
στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και 
κτιριακά συγκροτήµατα βιοµηχανικού χαρακτήρα. 

 
Ενισχυόµενες δαπάνες : 

 
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

2. Η επισκευή και αποκατάσταση, υφιστάµενων παραδοσιακών και 
διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και κτιριακών 
συγκροτηµάτων βιοµηχανικού χαρακτήρα. 

 
3. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα. 
 

4. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 
 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων, και λοιπού 
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων 
σύγχρονων µηχανηµάτων κα λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η 
χρήση.  
 

6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 
 

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 

8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας. 
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9. Οι δαπάνες επενδύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα 
έξοδα πιστοποίησης όλων των παραγωγικών διαδικασιών και των 
προϊόντων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, από 
οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 

 
 
3. Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού : 
 

Για τα ακόλουθα είδη επενδυτικών σχεδίων :  
 
i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον 

τριών αστέρων (3*), πρώην Β’ τάξης. 
 
ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης ή  
ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία 
τους µέχρι πέντε (5) 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 
κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης. 

 
iii.  Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, 
σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον 
εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο 
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης. Επίσης εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης 
µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη 
λειτουργία τους για πέντε (5) 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 κατηγορία δύο 
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης. 

 
iv. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία 

συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων 
χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο 
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών. 

 
v. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές 

µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.  
 
vi. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ’ τάξης.   
 
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.   
 
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.   
 
ix. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.   
 
x. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών 

αναψυχής (µαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται µε πρωτοβουλία 
οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’).   

 
xi. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.  
 
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.   
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xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για 
την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.  

 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα.  

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων, λοιπού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου 
αποκτάται η χρήση. 

6. Η αγορά και κατασκευή εγκαταστάσεων που προκύπτουν από τις κατά 
περίπτωση καθοριζόµενες, σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία, 
προδιαγραφές των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και δεν καλύπτονται 
από τις ενισχυόµενες δαπάνες της παραγράφου αυτής. 

7. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.  

8. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

9. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς 
προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την 
µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας. 

 

 xiv.   Οι ενισχυόµενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων 
xiii, xiv και xv της περίπτωσης αυτής θα περιληφθούν στην παρούσα 
απόφαση µετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που θα ορίζουν 
τις προδιαγραφές των. 

   
 
4. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα : 
 
 
i.  Οι ενισχυόµενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων 

i και ii της περίπτωσης αυτής θα ορισθούν µε την έκδοση των 
κανονιστικών αποφάσεων της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Ν. 
3299/2004.   

 

ii.      Οι ενισχυόµενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης iii 
της περίπτωσης αυτής ορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µε την οποία καθορίζονται 
και προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για τις επενδύσεις αυτές.  
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   iii.   Οι ενισχυόµενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης iv 
και v της περίπτωσης αυτής ορίζονται µε την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών  
µε την οποία καθορίζονται και προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για 
τις επενδύσεις αυτές. 

   iv.    Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού.  

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις 

3. ∆απάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού 
και περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι 60% του συνολικού κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5. ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 
εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων λογισµικού. 

v. Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης 
βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων. 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα.  

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων  
λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 
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6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

vi. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά  προηγµένης 
τεχνολογίας.  

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις και συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.  

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. 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. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων για την παροχή των υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας.  

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς 
προσωπικού. 

8. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 
κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για 
την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια 
πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση 
εκµετάλλευσή της για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 

9. ∆απάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 
εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

vii. Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκµετάλλευση βιοτεχνικών 
κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που 
καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και χωροταξικού 
σχεδιασµού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 
κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α’ 
ή β’ βαθµού ή συνεταιρισµούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω 
φορέων για τη µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων 
και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών 
λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.  

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
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2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις και συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. 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. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

viii.  Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίµων, αερίων καυσίµων 
και υγραερίων, για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για 
την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών καυσίµων, αερίων 
καυσίµων και υγραερίων σε νησιά. . 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών 
σύµφωνα µε τη λειτουργία των αντίστοιχων επιχειρήσεων και 
συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων 
εµφιάλωσης και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5. Οι δαπάνες δηµιουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά. 

6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

7. Οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς 
υγρών καυσίµων, αερίων καυσίµων και υγραερίων στα νησιά. 

ix.  Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν. 
2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνοµης 
διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του 
ίδιου νόµου. 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
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2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. 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. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

6. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς 
προσωπικού, καθώς και των ατόµων που διαβιούν ή συµµετέχουν στα 
προγράµµατα αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

x.  Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών 
ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ) για την κάλυψη των µόνιµων 
αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται 
από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων, 
υπόγειων ή και πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά 
σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων ή και 
ηµιεστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει 
βαρέων οχηµάτων τουλάχιστον 30 θέσεων. 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που 
εξυπηρετούν το χώρο στάθµευσης, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις και συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

 

xi.  Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές µονές καθώς και την Ιερά 
Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισµό 
ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για 
την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή κτιρίων τους σε 
χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και 
χειροτεχνίας. 



 16 

 Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών, 
βοηθητικών αποθηκευτικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι 
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των κτιρίων σε ξενώνες ή σε 
χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. 

3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου 
και του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του 
οποίου αποκτάται η χρήση. 

4. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων. 

5. Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις 
δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως (γ) του άρθρου 3 του 
Ν. 3299/2004 : 

i. Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της 
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της 
ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και 
ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλµυρου 
νερού. 

Ενισχυόµενες δαπάνες 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

3. 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. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

5. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

6. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών εντός του 
χώρου της εντασσόµενης µονάδας.  

7. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

ii. Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια 
καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, 
καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.    
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Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα. 

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. 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. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
υποκατάστασης υγρών καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας.  

7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών  εντός 
του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.  

8. ∆απάνες που συνδέονται  µε τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 
εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

9. Οι δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ προκειµένου για επενδύσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή 
συµπαραγωγής. 

iii. Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση 
ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά 
τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας 
και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της 
καταναλισκόµενης ενέργειας. 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

3. 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. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 
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5. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων 
µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας.  

6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

 

iv. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή 
προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές 
εγκαταστάσεις και συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.  

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της 
επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. 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. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων 
µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

7. Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και 
επανασυναρµολόγηση του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για 
επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε 
Β.Ε.ΠΕ.  

8. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η 
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας. 

10. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 
κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη 
συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που 
είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

11.  Οι δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και 
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και 
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των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους 
από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 

12. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

13. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 
κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη 
για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης 
για µια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση 
για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον 
δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 

14. Οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 
εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις. 

v. Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό εργαστηρίων 
εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.  

Ενισχυόµενες δαπάνες : 

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 
παραγωγική µονάδα.   

3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 
λοιπού  και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού. 

6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 
και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

 
 
 

Άρθρο  2 
 

1. α. Οι δαπάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την οργάνωση της 
διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επί µέρους λειτουργιών της 
επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών διαδικασιών, την 
τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση 
των µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των 
συγκριτικών µελετών επιδόσεων.  
Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να 
προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόµενου 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου.  
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β. Τα παρεχόµενα ποσοστά επιχορήγησης για αµοιβές µελετών 
συµβούλων δεν µπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το πενήντα τοις 
εκατό (50%) αυτών.  

 
γ. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αµοιβών µελετών συµβούλων παρέχονται  
µόνο στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις 
λειτουργικές δαπάνες αυτών. 

 
       
2. α. Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, 

ενσώµατα και άυλα. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.   
 

  β. Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει 
για τις µεγάλες επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του 
ενεργητικού που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην 
ενισχυόµενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που 
ισχύουν στην αγορά.  

 
 

Άρθρο  3 
 

1. α. Οι δαπάνες για την αγορά γηπέδων ενισχύονται αποκλειστικά για  
φορείς επενδυτικών σχεδίων που είναι µικρές ή πολύ µικρές 
επιχειρήσεις. 

          β. Η αξία της αγοράς του γηπέδου που ενισχύεται σε αντιστοιχία µε το 
ποσοστό κάλυψης της µονάδας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% 
του συνολικού ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

          γ. Η τιµή αγοράς του γηπέδου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 
αντικειµενική αξία, προκύπτει από τα συµβολαιογραφικά έγγραφα 
απόκτησης κυριότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από στοιχεία 
που τεκµηριώνουν την αντικειµενική αξία του γηπέδου. 

 

      2. α. Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι δυνατή 
υπό την προϋπόθεση ότι   

               - συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα, 
- η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,  
- αποκτούνται από ανεξάρτητο επενδυτή, 
- η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους 
της αγοράς, 

- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 

             

          Επιπρόσθετα  

          β. i. για την αγορά του ακινήτου (κτίριο)  

           -   η τιµή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία, 

           - η υπόστασή του να είναι σύµφωνη µε την πολεοδοµική και λοιπή  
νοµοθεσία. 

            ii. για την αγορά του µεταχειρισµένου εξοπλισµού  

             - η τιµή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και πρέπει να είναι 
χαµηλότερη από το κόστος όµοιου καινούργιου εξοπλισµού, 

           - ο εξοπλισµός θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται για την καλή λειτουργία της ενισχυόµενης παραγωγικής 
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µονάδας και να είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
πρότυπα.  

            - να υπάρχει πιστοποίηση της προέλευσης του υλικού.  

 
Άρθρο  4 

 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
 

Άρθρο  5 
 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργείται η υπ΄ 
αριθµ. 8354/03-03-2005 (Φ.Ε.Κ. 329 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών περί «Καθορισµού ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά 
σχέδια που  υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004». 
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 
Β'). 
 
 
 

 
 
 

Αθήνα,  25    Ιουλίου   2007 
 
 
 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών : 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Β΄ Τεύχος 
 
2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών της 

χώρας  
 

3. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)  
 
 
Κοινοποίηση : 
 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, Αθήνα 
- Γραφείο Υπουργού κ. ∆ηµητρίου Σιούφα 
- ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικών Επενδύσεων 

 
 

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (τέως Υπ. Οικονοµικών) 
- Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας, Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 
 ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος ∆12, Τµήµα  Β’ 

 
 
 
Εσωτερική διανοµή : 
 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρήστου Φώλια 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κωνσταντίνου  Μουσουρούλη 
4. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντρίας κας Μάντως Μιχαλοπούλου 
5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

- Τµήµα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
- Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων 
- Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης 
- Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 
- Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων 

 
 
 
 


