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 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α΄261/23.12.2004) 
 
 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την  
Περιφερειακή Σύγκλιση. 
 
Ευθείες ∆ιατάξεις: 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  Κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4242/2014, ΦΕΚ Α 50,  
‘αντικαθίσταται το άρθρο 24 του ν. 41416/2013, ως ακολούθως: 
«Παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015 η προθεσµία ολοκλήρωσης των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ανεξάρτητα 
αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης και 
εφόσον αυτή είναι πριν τις 31.12.2015. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 µπορούν έως 30.6.2014 να αιτηθούν  επιπλέον 
παράτασης ολοκλήρωσης έως 31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής και εξέτασης της 
αίτησης για παράταση του προηγουµένου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης 
απόφασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγουµένων εδαφίων δεν 
δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 
3299/2004.»’  
 
*** *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014, ΦΕΚ Α 
50,  
‘η παρ. 5 του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 15 
του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 
4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρµόζονται και για επενδυτικά σχέδια 
που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόµων 2601/1998 και 3299/2004, όπως 
ισχύουν.»’  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90, 
" Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων 2601/1998 (Α`81), 3299/2004 
(Α`261) και 3908/2011 (Α`8) αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, 
νοείται ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, 
όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος 
δηµοσίευσης της απόφασης αυτής". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4146/2013 ορίζεται ότι: 
«∆ύναται να πιστοποιηθεί ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο 
ν. 1892/1990, καθώς και σε µεταγενέστερους επενδυτικούς νόµους, εφόσον τυχόν 
αυθαίρετες κτιριακές υποδοµές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική 
άδεια λειτουργίας.» 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4146/2013 ορίζεται ότι: 
«Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις 
διατάξεις του ν. 1892/1990 και 2601/1998, από Ανώνυµες Εταιρείες στις οποίες 
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µέτοχοι είναι αφενός ∆ήµοι µε ποσοστό άνω του 51% και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή 
ΕΠΕ ελεγχόµενες από το ∆ηµόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και 
επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό µόνο της εγκεκριµένης επιχορήγησης αλλά δεν 
λειτούργησαν επιχειρηµατικά, θεωρούνται ολοκληρωµένα χωρίς κανένα δικαίωµα 
αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσού επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές 
αποφάσεις για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόµους λογίζονται ως µη 
εκδοθείσες.» 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 ορίζεται 
ότι: 
.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012  προστίθενται 

εδάφια ως ακολούθως:  

«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής 

ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και 

παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 

για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται 

τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και 

πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών 

σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.» 

 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 ορίζεται ότι: 

 Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών 

σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά 

την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ 

τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει 

υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου. 

 
***  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Με το άρθρο τρίτο Ν.4098/2012,ΦΕΚ Α249/20.12.2012, 
       ορίζεται ότι: 
 "Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις των νόµων 2601/1998 (Α' 81), 
3299/2004 (Α' 261) και 3908/ 2011 (Α' 8) όπως ισχύουν, καθώς και σε 
µεταγενέστερους νόµους που αφορούν ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων, διέπονται, 
ως προς την εφαρµογή των νόµων αυτών, από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το 
χρόνο αίτησης υπαγωγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές ή µεταβατικές 
διατάξεις". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 14Β του ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α΄ 86,  ορίζεται 
ότι: 
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 Άρθρο 241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα 

εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 

λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» 

 

 Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν. 3299/2004) 

 

 1. α. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που 

υποβλήθηκαν μέχρι και τις 29.1.2010 στο Υπουργείο ΑνάπτυξηςΑνταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά με μία αίτηση και ολοκληρώθηκαν 

πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004, χωρίς την προϋπόθεση της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5του 

νόμου αυτού, ανεξάρτητα αν εκκρεμεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν 

εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της ως άνω 

περίπτωσης α`. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων τεκμηριώνεται με την 

προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης με τη ΔΕΗ. 

 

«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών 

σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά 

την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ 

τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για  

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει 

υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.» 

 

***  Η περίπτωση β` αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ. 21 άρθρου 20 

Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013. 

 

 2. Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν 

ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όπως τεκμηριώνεται με την 

προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης με τη ΔΕΗ και για λοιπά επενδυτικά σχέδια 

που υποβλήθηκαν για την υπαγωγή τους στο ν. 3299/2004, χωρίς την ταυτόχρονη 

υποβολή και των ειδικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στις σχετικές 

κανονιστικές αποφάσεις, εάν τα εν λόγω δικαιολογητικά εκδόθηκαν μεταγενέστερα,  

αλλά η αίτηση για την έκδοση τους είχε υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν 

την υποβολή της αίτησης ένταξης, εξετάζονται ανεξάρτητα αν εκκρεμούν, είναι σε 

διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω τη μη 

έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών αυτών.  

Επιπλέον εξετάζονται τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η υποχρέωση 

προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών καταργήθηκε μεταγενέστερα με 

τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. 

 

 3. Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 

απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων εντός τριών (3) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
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«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής 

ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και 

παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 

για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται 

τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και 

πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών  

σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.» 

 

*** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.3 προστέθηκαν με την παρ.12 άρθρου 20 

Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013. 

 

 4. α. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και οι 

αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που 

έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόμων 

2601/1998 και 1892/1990, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών 

Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Ο αρμόδιος 

\Υπουργός, μπορεί να παραπέμπει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποφάσεις 

τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων 

όταν το κρίνει αναγκαίο. 

 

 β. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η λειτουργία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της 

παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Οι εν λόγω Επιτροπές, τα μέλη των 

οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα έντεκα (11), ανασυγκροτούνται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος. 

 

 5. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών 

σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α` 81) και 3299/2004, 

ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία 

ολοκλήρωσης. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, η οποία ισχύει και για τα 

επενδυτικά σχέδια του ν. 2601/1998. 

 
 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. ΚΑΙ Ν.3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή", ΦΕΚ Α 8/1.2.2011,µε το άρθρο  16 παρ.1 του οποίου ορίζεται ότι: 
    "Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των 
νόµων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται από το 
καθεστώς αυτό".  
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.και παρ.Β΄άρθρου 25 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α  
129, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης  
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*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 Ν.3508/2006,ΦΕΚ Α 249/16.11.2006, 
  ορίζεται ότι: 
"1. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις ενισχύσεις της 
επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης  
του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.  
3299/2004, υποβάλλονται έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος  
νόµου. 
 2. Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην ενίσχυση της  
φορολογικής απαλλαγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004, είναι  
δυνατή έως και την 29η ∆εκεµβρίου 2006". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο πέµπτο Ν.3550/2007,ΦΕΚ Α 72/26.3.2007 
 σχ.µε Επενδυτικά σχέδια που υπεβλήθησαν για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.  
3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α') µέχρι και τις 16.11.2006 και για τα οποία δεν έχουν  
εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης έως τις 31.12.2006. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.3752/2009, ΦΕΚ Α 40/4.3.2009 
ορίζεται ότι: 
"Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών  
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 µέχρι την 30η  
Ιουνίου 2007" 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 10 Ν.3816/2010,ΦΕΚ Α 6/26.1.2010,ορίζεται 
ότι: 
"1.α. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις ενισχύσεις της  
επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης  
του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.  
3299/2004, όπως ισχύει, υποβάλλονται έως και την 29η Ιανουαρίου 2010. 
 β. Η έναρξη δαπανών για την ένταξη των επενδυτικών  σχεδίων στην ενίσχυση  
της φορολογικής απαλλαγής,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004, είναι  
δυνατή έως και την 29η Ιανουαρίου 2010. 
 2. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες  
έως και την 29η Ιανουαρίου 2010, καθώς και για όσες υποβληθείσες δεν έχει  
εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση της ∆ιοίκησης εξετάζονται σύµφωνα µε  
τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/ 2004 και τις κανονιστικές αποφάσεις  
κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του". 
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.1 άρθρου 13 Ν.3840/2010, 
    ΦΕΚ Α 53/31.3.2010,ορίζεται ότι:  
"1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών  
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α') από  
την 1η Ιουλίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". ΒΛ. ΚΑΙ ΠΑΡ.2 του αυτού άρθρου και νόµου. 
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 
204/15.9.2011: 
5"Παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012 η προθεσµία ολοκλήρωσης των  
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επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από την  
Έναρξη ισχύος του και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου  
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή  
κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 18 παρ.6 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 
204/15.9.2011: 
"6. Το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις  
διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998 δεν µπορεί, µε τις αποφάσεις  
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να  
υπερβεί το ενισχυόµενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.2  άρθρου τρίτου του Ν.4031/2011,ΦΕΚ Α 
256/9.12.2011: 
"2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί, υπάγονται ή θα υπαχθούν στο ν. 
3299/2004 (Α' 261), η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως ορίζεται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αντίστοιχα ο 
έλεγχος της επένδυσης σε επτά (7) έτη". 
 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 24 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90/18.4.2013,  
 παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση 
παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 241 του ν. 
4072/2012. 
 
Δ.  Κατά το άρθρο 23  Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90 «Επιτάχυνση Διαδικασιών» και ειδικότερα:  

 

με τις  παρ. 1 έως και 4 προβλέπεται ότι 

«1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται  

ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών 

σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, από πιστοποιημένους φορείς. Οι εκθέσεις 

ελέγχου του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλονται στις αρμόδιες για την έκδοση της 

απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.  

2.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου 

ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της 

σχετικής απόφασης της Διοίκησης.’ 

3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004, οι οποίες έχουν υποβληθεί ως «Αιτήματα Θεραπείας» έως τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά 

προτεραιότητα έως την 31/12/2013, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους. 

4. Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια του 

προηγουμένου εδαφίου, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται το άρθρο 

24 του ν. 2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45). 

 

με την παρ. 6 προβλέπεται ότι 

 



 7

«6. α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 

(Α΄131) περί δημοσίευσης στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 

αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 του ν. 3299/2004.  

ββ. οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου της παραγράφου 17 του άρθρου 7 

του ν. 3299/2004.  

γγ. οι αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

241 του ν. 4072/2012. 

δδ. οι αποφάσεις σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστάσεων και Οργάνων ελέγχου, που 

συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 και για 

τις περιπτώσεις γ. και στ. αντίστοιχα, του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.  

β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοιχείου α της παραγράφου αυτής, 

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, μετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 

(Α΄112) και ισχύουν από το χρόνο ανάρτησής τους, με παράλληλη τοιχοκόλληση  στο 

κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει. 

γ. Τυχόν έλλειψη δημοσίευσης αποφάσεων συγκρότησης Οργάνων, της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. πριν την έκδοση του παρόντος νόμου, δεν επιφέρει 

ακυρότητά τους. 

δ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, ως αποζημιώσεις Οργάνων της παραγράφου αυτής, σε 

εκτέλεση αποφάσεων συγκρότησης που δεν έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. , πριν 

της έκδοση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα.» 

 
 
 
  Άρθρο :1 
 
 Σκοπός και είδη παρεχόµενων ενισχύσεων 
 
 Με σκοπό την ενδυνάµωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της 
καινοτοµίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση ενέργειας και την 
επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα 
ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
 
 1. Στα υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος Νόµου επενδυτικά σχέδια παρέχονται 
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
 
 α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού 
ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 β) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το 
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 
συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 
 
 
"γ. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήµατος επί των µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού." 
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*** Η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη παρ.1 άρθρου 3 Ν.3752/2009, 
    ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 δ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο 
απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος 
του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης. 
 
 2. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 
 
 α) επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
 
 β) φορολογική απαλλαγή, 
 
 γ) επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 
 
 3. Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 µπορεί να γίνει συνδυασµός 
περισσότερων ενισχύσεων. 
 
 Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος Νόµου θεωρούνται οι επενδύσεις, 
τα επιχειρηµατικά σχέδια και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
"4. Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του παρόντος νόµου είναι σύµφωνο µε 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για  
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. 
 
 5. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλλει προς έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
 
 Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως εθνικό καθεστώς ο παραπάνω 
εγκεκριµένος Χάρτης, καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές και οι Κανονισµοί 
σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις περιφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής." 
 
*** Οι παρ.4 και 5 προστέθηκαν µε το άρθρ.37 παρ.1 Ν.3522/2006, 
    ΦΕΚ Α 276/22.12.2006. 
   
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.7 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009: 
"7. Οπου στο κείµενο του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως 
ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε  
την κοινή αγορά κατ` εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)". 
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  Άρθρο :2 
 
 ∆ιαίρεση της Επικράτειας  
 
 Περιοχές εφαρµογής των ενισχύσεων 
 
  
"∆ιαίρεση της Επικράτειας 
 
 1. Πα την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται 
σε τρεις περιοχές ως εξής: 
 
 ΠΕΡΙΟΧΗ Α`. 
 
 Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που 
εντάσσονται στην Περιοχή Β`. 
 
 ΠΕΡΙΟΧΗ Β`. 
 
 Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, 
∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
(Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), 
καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας). 
 
 ΠΕΡΙΟΧΗ Γ`. 
 
 Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας 
Ηπείρου (¶ρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας  
Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και  
τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας,  
Ηλείας)." 
 
*** Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρ.46 Ν.3427/2005,ΦΕΚ Α 
312/27.12.2005,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.2         
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η ισχύς της οποίας 
διαρκεί δύο (2) έτη από την έκδοσή της, καθορίζονται τα κράτη της αλλοδαπής και οι 
συγκεκριµένες περιοχές αυτών, για τις οποίες έχει εφαρµογή η διάταξη της 
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παραγράφου 3 του άρθρου 3, µε την οποία προβλέπεται η ενίσχυση της επιχορήγησης 
σε ορισµένα επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται στα κράτη αυτά. 
 
 Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος: 
 
 α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 
 
 β) Τα κριτήρια βαθµολόγησης. 
 
 γ) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. 
 
 δ) Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. 
 
 ε) Η προθεσµία ολοκλήρωσης. 
 
 
  
  Άρθρο :3 
 
 Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια 
 
 1. Στο καθεστώς των ενισχύσεων του Νόµου αυτού υπάγονται τα ακόλουθα 
επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας, τα οποία κατανέµονται σε πέντε (5) κατηγορίες προκειµένου να 
οριστούν οι Παρεχόµενες ενισχύσεις. 
 
 α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα: 
 
 i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών  
υλικών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 ii) Επενδυτικά σχέδια σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής 
αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή 
αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις 
οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, 
όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(α) του 
παρόντος άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 
κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας µη προερχόµενα  
από µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή υπουργική  
απόφαση της παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
  
iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου και βιολογικής 
γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισµένου ή ηµιεσταυλισµένου τύπου 
και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά 
ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(α) του παρόντος 
άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
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 β) 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 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 ii) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 iii) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης, όπως ορίζεται στη Στατιστική 
Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.∆.) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
"vi. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και 
ειδικότερα την αιολική, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα, 
ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας. Επίσης επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από την ηλιακή 
ενέργεια, εξαιρουµένων των σχεδίων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
συστήµατα ισχύος µεγαλύτερης από 2MW - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4." 
 
 *** Η περ.vi΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 
40/4.3.2009. 
 
"vii. Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού - 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1." 
 
*** Η περ.vi΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 
40/4.3.2009. 
 
 
 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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 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 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
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"x. Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 
κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, προερχόµενων από 
µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση 
της παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1." 
 
*** Η περ.x προστέθηκε  µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 
 γ) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού: 
 
 i) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών 
αστέρων (3*), πρώην Β΄ τάξης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. 
 
 
"ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
µονάδων ή ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς 
στο διάστηµα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, µε την 
προϋπόθεση ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε 
κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*). Επίσης εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής  
ως άνω ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και ως 
ενισχυόµενου κόστους ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4." 
 
*** Η περ.ii,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 7 παρ.1α Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 
6,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
"iii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που 
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, τα οποία λειτουργούν ή έχουν διακόψει 
τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστηµα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση 
του κτιρίου, µε την προϋπόθεση ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται 
τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4." 
 
*** Η περ.iii ΄,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 7 παρ.1α Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 
6,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
iv. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά στη δηµιουργία 
συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, 
νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε 
ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), µε σκοπό 
την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4." 
 
*** Η περ.iv` αντικαταστάθηκε ως άνω µε  
την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 v) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες 
τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 vi) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
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 vii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 ix) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
4. 
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΄)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4. 
 
 xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων τουρισµού υγείας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
4. 
 
 xiv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού αθλητικού 
τουρισµού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 xv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός θεµατικών πάρκων που αποτελούν 
οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό 
προϊόν και παρέχουν ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και υπηρεσίες 
συµπεριλαµβανοµένων κατ`ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης 
ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 xvi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την 
τουριστική ανάπτυξη της χώρας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα: 
 
 i) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, 
υπό ενιαίο φορέα, για τη δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών, εµπορευµατικών 
κέντρων και διαµετακοµιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν µε την κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(β) του παρόντος άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
  
ii) Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών ή και εµπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο 
φορέα, για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, 
καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων, όπως αυτά θα 
οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(β) του παρόντος 
άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 iii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
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 iv) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και 
συναφούς εξοπλισµού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε 
επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής µε επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 v) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 
ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική 
υποδοµή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:΄Οσον αφορά τον καθορισµό προδιαγραφών, όρων και       
προϋποθέσεων για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων δηµιουργίας 
ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και παροχής καινοτοµικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, των υποπεριπτώσεων iv και v της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, βλέπε σχετική ΥΑ 
13752/29.3-7.4.2006 (ΦΕΚ 425 Β΄/2006). 
 
 
 vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 vii) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, 
ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και 
βιοµηχανικών σχεδίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
"viii. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών µε την εφαρµογή εξαιρετικά 
προηγµένης τεχνολογίας όπως θα εξειδικευθούν µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επίσης, επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας µεγάλων  
οργανωµένων αποθηκευτικών συ-γκροτηµάτων και παροχής υπηρεσιών διάθεσης 
εκχώρησης επί µέρους αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, σε βιοµηχανικές 
επιχειρηµατικές περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), καθώς και υπηρεσιών λειτουργίας και 
διαχείρισης σε επιχειρήσεις της χώρας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4." 
 
 
*** Η περ.viii` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ 
Α 40/4.3.2009. 
 
 ix) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιµών ελέγχου και 
διακριβώσεων  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 
  x) 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 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
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 xi) 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 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
 xii) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς 
ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες 
χερσαίες, νησιωτικές και παραλίµνιες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 xiii) 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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
"xiν. Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση 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 ή επέκταση δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων ή και 
ηµιεστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων 
οχηµάτων τουλάχιστον τριάντα (30) θέσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Τα επενδυτικά σχέδια 
της υποπερίπτωσης αυτής δύνανται να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες βάσει 
σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου και παραχώρησης χρήσης, µε Ο.Τ.Α. α` ή β` 
βαθµού." 
 
*** Η περ.xiν ` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ 
Α 40/4.3.2009. 
 
 xv) Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από "την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας,"  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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
 
*** Οι λέξεις "την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις 
Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας," προστέθηκαν ως άνω  µε την παρ.2 άρθρου 3 
Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των 
περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος: 
 
 
i) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης του 
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του 
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φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή 
υφάλµυρου νερού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
  
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
  
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 δέκα τοις εκατό (10%) της καταναλισκόµενης ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4. 
 
 iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 v) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό εργαστηρίων 
εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4. 
 
 vi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 vii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής 
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία και εµπορευµατοποίησης πρωτοτύπων 
προϊόντων και υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 viii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων ή και υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 ix) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών 
συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για τη δηµιουργία, επέκταση ή 
και ανάπτυξη στο χώρο του βιοµηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 x) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων 
για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν 
αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
 
 
xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) 
επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη 
σύσταση τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών 
επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων 
ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επενδυτικά 
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σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου 
φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη σύσταση τους) των µικρών 
και πολύ µικρών µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου 
συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού 
ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, 
διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και 
τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους από 
τους επόµενους στόχους: 
 
 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. 
 
 - Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων ή και Υπηρεσιών. 
 
 - Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
 - Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως 
διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της 
επιχείρησης. 
 
 - Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην 
Ελληνική Επικράτεια. 
 
 Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύµπραξη µη οµοειδών 
επιχειρήσεων (κατά προτίµηση από διαφορετικούς κλάδους) µε στόχο την παραγωγή, 
σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων, προϊόντων ή υπηρεσιών 
των επιχειρήσεων αυτών. -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5." 
 
*** Η υποπερ.xi αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.2             
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
"στ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για 
την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων των περιπτώσεων α` έως ε." 
 
***  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε` αριθµήθηκε ως περίπτωση στ` και 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.3β Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ)της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν.3299/2004". 
 
 2. (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων τα 
οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
 Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, 
περιορισµοί και προϋποθέσεις για την εφαρµογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά 
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σχέδια της πιο πάνω περίπτωσης, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
 
 β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία 
ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών 
και ευρυγωνικών υπηρεσιών, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια µεταφορικών 
επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων, 
λαµβανοµένης υπόψη της κοινοτικής νοµοθεσίας. 
 
 3. Στην ενίσχυση της επιχορήγησης του Νόµου αυτού υπάγονται επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νοµικά πρόσωπα που εµπίπτουν 
στην κατηγορία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 
L 10/33), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία 
αντίστοιχα των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ του ισχύοντος στην Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: 
 
 α) Επενδυτικά σχέδια σε όλους του κλάδους της µεταποίησης µόνο για ίδρυση 
παραγωγικών µονάδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης ορισµένοι κλάδοι ή υποκλάδοι της 
µεταποίησης. 
 
 β) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου, 
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου και 
αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας. 
 
 4. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου: 
 
 α) Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους: 
 
 i) Χαλυβουργίας, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β του πολυτοµεακού πλαισίου για 
τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (Ανακοίνωση C (2002) 
315, EL 2002 C 70/04). 
 
 ii) Συνθετικών Ινών, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ∆ του πολυτοµεακού πλαισίου 
για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια. 
 
 iii) Ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06). 
 
"β) Επενδυτικά σχέδια δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, καθώς και των 
θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 
49% του µετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες 
συµµετέχουν το ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή 
οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθµού µε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 49% του µετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά ή 
έκτακτα από αυτά και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους. 
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*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1γ` άρθρ.7 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 
6/29.1.2008. 
  
 γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του 
αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. 
 
 δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 
 
 "ε. Ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για 
λογαριασµό του ∆ηµοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συµβάσεως εκτελέσεως έργου, 
παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 
 
 στ. Ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για τους οποίους εκκρεµεί εντολή 
ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής µε την οποία 
οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την Κοινή Αγορά." 
 
*** Οι περ. ε΄και  στ΄προστέθηκαν µε το άρθρ.37 παρ.3γ Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 
 5. Ενισχυόµενες δαπάνες. 
 
 α) Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος ενισχύονται 
για τις ακόλουθες δαπάνες: 
 
 i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου. 
 
  "ϋ. την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία 
παραγωγική µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
 - η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 
 
 - αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 
 
 - η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 
 
 - αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά." 
 
 *** Η υποπερ.ii αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρ.37 παρ.3δ Ν.3522/2006,ΦΕΚ 
Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
iii) Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 
βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των 
τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε 
προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει 
προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 
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 iv) Την 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. 
 
 v) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών συστηµάτων δηµιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και 
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού, καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού 
περιεχοµένου. 
 
 vi) Τις δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή 
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών 
σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 
 
 vii) Τις δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση του 
υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται για 
περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον µετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές 
Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.). 
 
 viii) Την αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων 
εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Την αγορά καινούργιων µεταφορικών 
µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου 
σύγχρονου εξοπλισµού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών 
και προϊόντων. 
 
 ix) Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας. 
 
 x) Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων 
ήεγκαταστάσεων, καθώς και την 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. 
 
 xi) Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού νερού ή 
ατµού µέχρι τον καταναλωτή, προκειµένου µόνο για τις επενδύσεις παραγωγής 
ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού. 
 
 xii) Τις δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. προκειµένου για επενδύσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή συµπαραγωγής. 
 
 xiii) Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης που 
αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και περιχάραξης, 
προκειµένου για µεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας 
και αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών. 
 
 xiv) Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς υγρών 
καυσίµων και υγραερίων στα νησιά. 
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 xv) Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του 
εξοπλισµού που προορίζεται για την υποδοµή και την κίνησή τους, εφόσον είναι 
απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε 
αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές. 
 
 xvi) Τις 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. 
 
 xvii) Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας 
στην παραγωγική διαδικασία. 
 
 xviii) Τις 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. 
 
 xix) Τις δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων για 
την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί 
στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά. 
 
 xx) ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή 
τεχνικές γνώσεις. 
 
 xxi) Τις δαπάνες µελετών και τις αµοιβές συµβούλων για την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της Ε.Ε.. Ειδικότερα, την 
εκπόνηση κάθε µορφής µελετών σχετιζόµενων µε την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου και αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι µελέτες όπως οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση 
των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών 
διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών 
προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και συγκριτικών µελετών επιδόσεων.  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες υπόκεινται στους περιορισµούς της παρακάτω περίπτωσης γ΄. 
 
 xxii) Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και περαιτέρω 
ανάπτυξής του µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού. 
 
 xxiii) ∆απάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών πρόσβασης, καθώς και ειδικών 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του µε 
υφιστάµενα δίκτυα. 
 
"xxiv. αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις". 
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*** Η υποπερ.(xxiv) προστέθηκε µε το άρθρ.37 παρ.3ε Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και κατά περίπτωση 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
ορίζονται οι ενισχυόµενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε την 
κοινοτική νοµοθεσία. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται και πρόσθετες 
κατηγορίες, όροι ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών ανά είδος επενδυτικού 
σχεδίου. 
 
  
γ. Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώµατα και άυλα. Λειτουργικές 
δαπάνες δεν ενισχύονται. 
 
 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.  
Οι ενισχύσεις για δαπάνες αµοιβών µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις,"σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου"και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές 
δαπάνες αυτών." 
 
   
*** Η περ.γ` αντικαταστάθηκε ως άνω  µε το άρθρο 25 παρ.1α` Ν. 3470/2006,ΦΕΚ 
Α 132/28.7.2006 Με την παρ.1β του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται      
 
ορίζεται ότι:"β. Η ρύθµιση της παραγράφου αυτής καταλαµβάνει και τις αιτήσεις 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι  
διαδικασίες υπαγωγής τους". 
 
*** Η φράση "σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του \κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου" της περ.γ`  αντικαταστάθηκε ως άνωµε το άρθρ.37 παρ.3στ 
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 
 6. ∆εν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου: 
 
 α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων. 
 
 β) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 
 
  
 
"γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, πλην των οριζοµένων στην 
υποπερίπτωση "χχίν" της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού." 
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Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το 
τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν 
ανεγερθεί. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της περ.γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.2 άρθρου 3 
Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 δ) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει 
στο φορέα της επένδυσης. 
 
 Κατ` εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν: 
 i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα 
της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό 
Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές 
Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.), την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, την 
Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε., τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθµού, σωµατεία ή ιδρύµατα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειµένου για 
ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων. 
 Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο 
φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκµισθωθεί από το ∆ηµόσιο, νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η µίσθωση έχει µεταγραφεί και 
ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της 
παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7. 
 
 ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση 
έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 
Παραίτηση του εκµισθωτή από το δικαίωµα ιδιόχρησης δεν απαιτείται. 
 
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου ii της παρ. 6 του άρθρου 3 
του ν. 3299/2004 συµπληρώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013. 
 
 iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής 
ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του 
οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης 
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκµισθωτή από το δικαίωµα ιδιόχρησης δεν  
απαιτείται. 
 
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου iii της παρ. 6 του άρθρου 3 
του ν. 3299/2004 συµπληρώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013. 
 
 iv) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό. 
 
 Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και µε ιδιωτικό 
έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το 
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έγγραφο µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών 
της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει την ισχύ που 
ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 
 
ε) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει 
οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχονισµού της µονάδας.  
 Στην "οκταετία" από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας, της παραγράφου αυτής, 
περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως 
επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου 
για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας 
ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων. Κατ` εξαίρεση ο ανωτέρω 
εκσυγχρονισµός ενισχύεται για τµήµατα της ξενοδοχειακής µονάδας που δεν 
περιλαµβάνονταν στην προηγούµενη ενίσχυση. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της περ.γ΄ και η λέξη "πενταετία" της δεύτερης περιόδου 
αντικαταστάθηκαν ως άνω  µε την παρ.2 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 στ) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 
κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την 
έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του παρόντος ή των Νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ` 
εξαίρεση για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) για τα οποία 
έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισµού τους στις διατάξεις των Νόµων 1262/1982, 
1892/1990 και 2601/1998, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις 
του παρόντος, για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τους πριν παρέλθει 
πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισµού, ο αιτούµενος 
εκσυγχρονισµός µπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του 
προηγούµενου τµήµατα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, 
εφόσον η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισµού τους 
κρίνεται πλήρως αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής. 
 
 ζ) Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων 
καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 
διαµερισµάτων ανεξάρτητα από την τάξη. 
 
 η) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων 
στοιχείων. 
 
 θ) Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάµενου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο 
προϊόν ή τη µέθοδο παραγωγής µίας υφιστάµενης εγκατάστασης). 
 
*** Η περ.θ` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1η Ιανουαρίου 2007 µε το άρθρ.37 παρ.3ζ  
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006. 
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*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ και περίπτωση β` της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 
2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α`), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ.6 παρ.5 
Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,ορίζεται ότι: 
5. Η περίπτωση β` της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 
Α`), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α`), 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 " β) Στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 
Α`), όπως ισχύει, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευµένες υπηρεσίες για την 
αναδιοργάνωση των Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. που προκύπτουν από συγχώνευση, όπως: 
αα) µελέτες στρατηγικού προσανατολισµού και αναδιοργάνωσης, 
 ββ) µελέτες και εξοπλισµός για µηχανοργάνωση και δαπάνες υποδοµής, 
 γγ) µελέτες για τον αποτελεσµατικό εµπορικό επαναπροσανατολισµό της νέας 
Οργάνωσης, 
 δδ) εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές τους µε επιχειρήσεις του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
 εε) ενδυνάµωση των δοµών στήριξής τους σε όλους του τοµείς της οικονοµικής τους 
δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) µε εξοπλισµό, δικτύωση, 
τεχνογνωσία, ώστε να µπορούν να παρέχουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση και 
συµβουλευτική στήριξη στα µέλη τους σε θέµατα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων επιχειρηµατικών πρακτικών που στηρίζονται σε 
αυτές, 
 στστ) δράσεις που αφορούν την ενίσχυσή τους για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ 
στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, µε την ολοκλήρωση της διαχείρισης της 
πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την προώθηση της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εργαλείων, την ένταξή τους στη νέα οικονοµία του «ηλεκτρονικού 
επιχειρεί», την ανάπτυξη νέων Ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
 ζζ) δράσεις ενίσχυσή ς τους µε σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών 
πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφειά τους και θα τις µετατρέψουν σε 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο 
εσωτερικό τους, όπως επιχειρησιακός ανασχεδιασµός, εγκατάσταση ολοκληρωµένων 
συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας 
στην επιχείρηση, συστήµατα υποστήριξης, 
 ηη) δράσεις για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, 
ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και 
για την εισαγωγή του θεσµού της τηλε-εργασίας." 
 
 "7. Περιεχόµενο Επενδυτικών Σχεδίων 
 
 Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό, πλην αυτών που 
διέπονται από άλλον του υπ` αριθµ. 1628/2006 ειδικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα πρέπει να αφορούν: 
 
 - τη δηµιουργία νέας µονάδας, 
 
 - την επέκταση υπάρχουσας µονάδας, 
 
 - τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας µονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα, 
 
 - τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας  
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µονάδας. Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν µία 
τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις." 
 
*** Η παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρ.37 παρ.3η Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.7 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009: 
"7. Όπου στο κείµενο του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως 
ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 
την κοινή αγορά κατ` εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)". 
 
 
  
  Άρθρο :4 
 
 Παρεχόµενες ενισχύσεις 
 
 1 .α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται κατά  
περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις: 
 
 Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού στην κατηγορία 1 
περιλαµβάνονται οι κατηγορίες 3, 4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 και στην κατηγορία 2 περιλαµβάνονται οι αντίστοιχες 
κατηγορίες 1 και 2. 
 
 Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότηση του κόστους 
της δηµιουργούµενης απασχόλησης: 
 
Περιοχή Α` -   Κατηγορία 1   -   20% 
 
            -   Κατηγορία 2   -   15%  
 
Περιοχή Β`  -   Κατηγορία 1   -   30% 
 
            -   Κατηγορία 2   -   25%  
 
Περιοχή Γ`  -   Κατηγορία 1   -   40% 
 
            -   Κατηγορία 2   -   35%  
 
Ή εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή 
 
Περιοχή Α` -   Κατηγορία 1   -   60% 
            -   Κατηγορία 2   -   50%  
Περιοχή Β`  -   Κατηγορία 1   -  100% 
            -   Κατηγορία 2   -  100%  
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Περιοχή Γ`  -   Κατηγορία 1   -  100% 
            -   Κατηγορία 2   -  100% 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με την παρ.3α άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009,ορίζεται  
ότι: 
"3. α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 4  
αντικαθίσταται ως εξής: 
"Η εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της µη 
καταβολής του φόρου εισοδήµατος επί των µη διανεµόµενων κερδών θα είναι ίσο µε 
το ποσό της επιχορήγησης σύµφωνα µε τα ορισθέντα ποσοστά του δευτέρου εδαφίου 
της περίπτωσης αυτής, ανάλογα µε την \περιοχή και την κατηγορία του επενδυτικού 
σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ` και δ` της 
ιδίας παραγράφου." 
 
β. Οι Παρεχόµενες ενισχύσεις της περίπτωσης α`, αναγόµενες σε ακαθάριστο 
Ισοδύναµο Επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του 
εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
 
"γ) Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον 
ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%) µέχρι το ενισχυόµενο κόστος των 
δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ." 
 
*** Η περ.γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3β άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α  
40/4.3.2009. 
 
"δ. Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο 
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20%) µέχρι το ενισχυόµενο 
κόστος των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ." 
 
*** Η περ.δ΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3γ άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 
40/4.3.2 
 2.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ` και δ` 
της προηγούµενης παραγράφου για τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 
σε Περιφέρειες, Νοµούς ή τµήµατα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει των 
κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), του 
ποσοστού ανεργίας και της γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών. 
 
"ή του κριτηρίου της έκτακτης ανάγκης εκ φυσικών καταστροφών". 
 
*** Η εντός " " άνω φράση προστέθηκε µε την παρ.2α άρθρ.7 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 
6/29.1.2008. 
 
 β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να 
µετατάσσονται κατηγορίας τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 3.Ενισχύσεις µεγάλων επενδυτικών σχεδίων 
 
 α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού ως "Μεγάλο επενδυτικό 
σχέδιο" νοείται επένδυση "της παραγράφου 1 του άρθρου 3" του παρόντος, µε 
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ενισχυόµενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ, 
υπολογιζόµενες µε τις τιµές και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά το 
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 
 
*** Η φράση "της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος" στη περ.α` 
αντικαταστάθηκε από τη φράση "της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος" ,ως 
άνω  µε την παρ.2β άρθρ.7 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008. 
 
 
 β. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού των ενισχυόµενων δαπανών θα 
λαµβάνεται υπόψη η υλοποίηση για περίοδο τριών (3) ετών, σε µία εγκατάσταση, εκ 
µέρους µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
συνδυαζόµενων κατά αδιαίρετο από οικονοµική άποψη τρόπο. 
 
 γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις 
των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
 
 δ. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατοµµύρια  
(50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: 
 
 ί. για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% 
του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης, 
 
 Ν. για το τµήµα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ έως 
εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση 
ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης, 
 
 iii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ 
παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. 
 
 4. Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή µε οποιαδήποτε άλλη 
κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εάν η 
εν λόγω σώρευση θα είχε ως αποτέλεσµα η ένταση της ενίσχυσης να υπερβεί την 
ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισµός. 
 
 5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ίχ) της περίπτωσης δ` και των 
υποπεριπτώσεων (νί), (νϋ), (viii), (ίχ), (χ) και (χι) της περίπτωσης ε` της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής 
απαλλαγής. 
 
 6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3, που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της 
επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία." 
 
*** Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.4 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
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"7. Στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις 
του νόµου αυτού για να ενισχυθούν µε το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της 
επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης και θα υλοποιήσουν στην Περιοχή Α` επενδυτικά 
σχέδια των υποπεριπτώσεων "iii και viii" της περίπτωσης δ` και της υποπερίπτωσης 
"ίν" της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται κατ` εξαίρεση του 
τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, ποσοστό 
ενίσχυσης 30%." 
 
 *** Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.3δ άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 
  Άρθρο :5 
 
 Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων 
 
 1. (α) Στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία 
υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω: 
 
  Για µεγάλες επιχειρήσεις, πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ. 
 
  Για µεσαίες επιχειρήσεις, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ. 
 
  Για µικρές επιχειρήσεις, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ. 
 
  Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ. 
 
 Το µέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.7 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009: 
"7. Όπου στο κείµενο του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως 
ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 
την κοινή αγορά κατ` εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)". 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ελάχιστο όριο της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται 
διαφορετικό ελάχιστο ύψος ενισχυόµενων επενδύσεων για ορισµένους κλάδους 
οικονοµικών δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα 
αναπτύξεως και απασχολήσεως. 
 
 β) Ειδικότερα στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υπάγονται επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισµού βιοτεχνικών µονάδων που πραγµατοποιούνται από πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος των τριάντα χιλιάδων 
(30.000,00) ευρώ. 
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"γ. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόµων, 
περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων µε 
αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, δεν 
µπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας το όριο των δέκα 
εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και των είκοσι 
εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια 
παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθµιση του 
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 
περίπτωση βνί του άρθρου 3 των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για τα 
επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής." 
 
*** Η περ.γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.4αι άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 
40/4.3.2009,µε την οποία επίσης ορίζεται ότι: 
"ιι Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών εξειδικεύονται οι 
έννοιες και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τον τρόπο εφαρµογής των 
ρυθµίσεων της υποπερίπτωσης ί¨". 
 
 
 2. Νοµική µορφή των υπαγόµενων επιχειρήσεων 
 
 Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόµου, 
υποχρεούνται, το αργότερο µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, 
να λειτουργούν µε µορφή εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού. 
 
"Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της 
Χώρας," Ιερές µονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πραγµατοποίηση 
των επενδύσεων δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρίας. 
 
*** Οι λέξεις "Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης,οι Ιερές  
Μητροπόλεις της Χώρας," προστέθηκαν µε την παρ.4β άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ 
Α 40/4.3.2009. 
 
 3. Ίδια συµµετοχή του επενδυτή 
 
 Α.(α) Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που 
εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) των ενισχυόµενων δαπανών. 
 
 β) Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί µε την 
απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση απόφασης αυτής. 
 
  
γ) Η ίδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς 
της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τις Ιερές Μονές και εταιρικό 
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κεφάλαιο για τις λοιπές. Προκειµένου περί συνεταιρισµών, ως ίδια συµµετοχή νοείται 
για µεν τους νεοϊδρυόµενους το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τους 
υφιστάµενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεµατικό που 
σχηµατίζεται για το σκοπό αυτόν. Για τις λοιπές περιπτώσεις \ως ίδια συµµετοχή του 
επενδυτή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το καταβεβληµένο κεφάλαιό 
τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που 
προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα 
φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, 
εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού 
κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν 
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο 
λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανοµής τους πριν 
την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
10. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά επιχείρησης αποτελούν ίδια 
συµµετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης 
ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης µετά την 
αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια 
συµµετοχή. 
 
 Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 για τον υπολογισµό της ίδιας συµµετοχής λαµβάνεται υπόψη µόνο το 
σκέλος της επένδυσης που αφορά σε επενδύσεις παγίων. 
 
 δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών ή 
συνεταιρισµών πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 
διατάξεις του παρόντος. 
 
 Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή 
της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε µέσα στους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µε 
αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ή 
των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια 
συµµετοχή, στη συγκεκριµένη επένδυση και ότι, µέχρι το χρόνο υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα 
υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί. 
 
 Β. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της 
επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική 
συµβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό 
την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση. 
 
 4. Αναµόρφωση ενισχυόµενου κόστους επένδυσης 
 
 "Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας, είναι δυνατόν, µετά από αίτηση του επενδυτή, να αναµορφωθεί το 
ενισχυόµενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί 
το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί." 
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 Για τον καθορισµό του ποσού της αναµόρφωσης του κόστους της επένδυσης, 
λαµβάνονται υπόψη οι ανατιµήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα 
επί µέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37       
παρ.5 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 
2007.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ.6 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 
204/15.9.2011:"6. Το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998 δεν µπορεί, µε τις αποφάσεις 
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να 
υπερβεί το ενισχυόµενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους". 
 
 
5. Προθεσµία ολοκλήρωσης ∆υνατότητα παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης 
επένδυσης 
 
 Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ` ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι: 
 
 (α) η υποβολή του αιτήµατος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
έξι (6) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά 
στην απόφαση υπαγωγής και (β) έχει πραγµατοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του εγκριθέντος έργου. 
 
 Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσµία 
ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα 
ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία 
ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά 
µε την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί µόνο εντός της 
προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς 
να απαιτείται η πραγµατοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος 
έργου. 
 
 Αν, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι 
(6) µηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσµίας, η ολοκλήρωση και 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί 
σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 και ενισχύονται µόνο οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα. 
 
"Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων - Χαρακτήρας κινήτρου 
 
α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται µετά τη δηµοσίευση 
της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν τη δηµοσίευση της απόφασης 
υπαγωγής δύναται να γίνει, µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, µετά την υποβολή 
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της αίτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες ώστε να τεκµηριώνεται πως η αιτούµενη 
ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη 
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει 
απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου. 
 
β. Οι µεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα µε την υποβολή της αίτησης τους 
να προσκοµίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκµηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου 
της αιτούµενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων 
από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
i) ουσιώδη αύξηση του µεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας τους 
ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, 
 
ii) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρµογής του επενδυτικού σχεδίου ή της 
δραστηριότητας τους ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, 
 
iii) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το 
επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, 
 
iv) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή 
της δραστηριότητας, 
 
v) το επενδυτικό σχέδιο καθ` εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριµένη 
ενισχυόµενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση." 
 
ii. Οι ρυθµίσεις της υποπερίπτωσης i καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν ήδη υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής τους στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η προσκόµιση από τις 
µεγάλες επιχειρήσεις των απαραίτητων εγγράφων για την τεκµηρίωση του χαρακτήρα 
κινήτρου της αιτούµενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους πραγµατοποιείται 
έως την εισαγωγή του θέµατος στη Γνωµοδοτική Επιτροπή. 
 
*** Η παρ.6,η οποία είχε αντικατασταθεί µε το άρθρ.37 παρ.5 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276,αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.4γι άρθρου 3 Ν.3752/2009, ΦΕΚ Α 
40/4.3.2009. 
 
 7. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο 
 
 Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η 
χρησιµοποίηση δανείου, αυτό πρέπει: 
 
 i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, 
 
 ii) να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε 
δηµόσια ή µη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 
αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού, 
 
 iii) να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα 
προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και 
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 iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό, 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το 
σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του 
δανείου και συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο 
χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαµβάνεται στον 
υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής φάκελο. 
 
 Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. 
 
 8. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
εξοπλισµού 
 
 α) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για πρόγραµµα απόκτησης της χρήσης 
καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού παρέχεται υπό την 
προϋπόθεση ότι µετά τη λήξη της µίσθωσης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται στην 
κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαµβάνεται στη σχετική 
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
 β) Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) 
έτη. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.2  άρθρου τρίτου του Ν.4031/2011,ΦΕΚ Α 
256/9.12.2011: 
"2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί, υπάγονται ή θα υπαχθούν στο ν. 
3299/2004 (Α` 261), η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως ορίζεται στην 
περίπτωση β` της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αντίστοιχα ο 
έλεγχος της επένδυσης σε επτά (7) έτη". 
 
 9. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι παροχής ενισχύσεων βάσει της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης 
 
 
α) Η επιδότηση αφορά στις συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης 
θέσεις απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόµενες µε την επένδυση θεωρούνται  
οι νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη τριετία από την  
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την 
εξυπηρέτησή της, καθώς και οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα λόγω της αύξησης του συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού 
παραγωγής που οφείλεται στην εν λόγω επένδυση. Η δηµιουργούµενη απασχόληση 
αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή µερικής απασχόλησης 
επιπλέον των υφιστάµενων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης. 
 
 β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους για το σύνολο των 
συνδεόµενων µε την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα  
έτη από τη δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό κόστος 
περιλαµβάνει το µισθό πριν από την αφαίρεση φόρων, καθώς και τις υποχρεωτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
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"γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
νόµου για την ενίσχυση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης." 
 
*** Η περ.γ΄ προστέθηκε µε την παρ.4δι άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 10. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας, καθώς και σε επενδύσεις ή προγράµµατα επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, της υποπερίπτωσης (viii) της 
περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3. 
 
 α) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του 
φακέλου της επένδυσης ή του προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης για το χαρακτηρισµό των 
προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 
 
 β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις για την παροχή 
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 
 
 Με τη γνωµοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης α΄ η Ειδική Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί και για την πλήρωση ή µη των ως άνω προδιαγραφών  
στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, 
προκειµένου να είναι δυνατή για αυτές η εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος 
Νόµου. 
 
 11. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 
της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της 
χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα. 
 
 β) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων γνωµοδοτεί, µε βάση το 
προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης 
του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με 
την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια 
και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισµού των προϊόντων ως 
νέων. 
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 12. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού της υποπερίπτωσης (νi) της περίπτωσης δ΄ 
και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
ορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και 
τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο που υποβάλλεται από 
αυτές για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος. 
 
 β) Ο χαρακτηρισµός τους ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισµικού γίνεται µε 
γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της  
επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 13. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε: 
 
 (i) επενδύσεις για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής 
ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής 
έρευνας και 
 
 (ii) επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων της  
υποπερίπτωσης 
 
 (vii) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
 
 Για το χαρακτηρισµό εκδίδεται γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από  
την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή προγράµµατος στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 14. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 
επενδύσεις περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των υποπεριπτώσεων (i), 
(ii) και (iii) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, 
περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της 
ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του 
ύδατος, για το χαρακτηρισµό τους αποφαίνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία 
διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια  
υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του προγράµµατος. 
 
 β) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε εξοικονόµηση ενέργειας, η 
εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το 
πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αφορά στον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά 
στον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και ότι από 
την επένδυση ή το πρόγραµµα προκύπτει µείωση τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) 
της καταναλισκόµενης ενέργειας. 
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 γ) Προκειµένου για τις επενδύσεις ή προγράµµατα των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) 
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για το χαρακτηρισµό τους 
γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός ενός 
(1) µηνός από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία της 
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας. 
 
 
 15. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 
επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων και 
εµπορευµατοποίησης προτύπων προϊόντων, καθώς και στην εισαγωγή καινοτοµιών 
στην παραγωγική διαδικασία της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Για τις ανάγκες του παρόντος, ως καινοτοµία ορίζεται η εφαρµοσµένη χρήση της 
γνώσης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών και 
υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. Αποδεκτά 
πεδία καινοτοµίας ορίζονται αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική 
διαδικασία και ανάπτυξη τεχνολογίας. 
 
 β) Στην περίπτωση επιχειρηµατικών σχεδίων καινοτοµίας αξιολογείται η 
πρωτοτυπία, η εστίαση και αποσαφήνιση του βέλτιστου πεδίου εφαρµογής ή 
συγκεκριµένης εφαρµογής της καινοτοµικής ιδέας, ο βαθµός βελτίωσης των τεχνικών 
και των οικονοµικών µεγεθών του στοχευόµενου προϊόντος και παραγωγικής 
διαδικασίας και υπηρεσίας, η ύπαρξη και χρήση ή η εξασφάλιση χρήσης 
µεµονωµένων ή συνδυασµών υπαρχόντων πατεντών και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 
η ύπαρξη και αξιοποίηση αξιόπιστων αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης, η 
πρωτοτυπία συνδυασµού τεχνογνωσίας από διαφορετικές περιοχές και κλάδους και ο 
βαθµός εξασφάλισης πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών ή ο βαθµός 
εξασφάλισης χρήσης των διαδικασιών. Η ύπαρξη πιστοποιητικού από τον Οργανισµό 
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) για πρωτοτυπία και δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
αποτελεί θετικό αλλά όχι καθοριστικό ή απαραίτητο παράγοντα για την αξιολόγηση 
και υπαγωγή της προτεινόµενης επένδυσης στην κατηγορία καινοτοµία. 
 
 γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης  
καθορίζονται και συµπληρώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από την 
Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. για το χαρακτηρισµό προϊόντων,  
παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών ως καινοτοµικά. 
 
 Ο χαρακτηρισµός των επενδύσεων αυτών γίνεται µε σχετική γνωµοδότηση της 
Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα 
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 Με την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα 
κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισµού των 
προϊόντων ως καινοτοµικών και των επενδύσεων ως καινοτοµιών στην παραγωγική 
διαδικασία. 
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 16. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την ένταξη επενδύσεων για ίδρυση ή 
επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων µπορούν να 
ενισχυθούν µόνον εφόσον πραγµατοποιούνται: 
 
 i) Στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως 
ορίζονται µε το Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄). 
 
 ii) Στα τµήµατα των ενισχυόµενων περιοχών της Επικράτειας που δεν 
περιλαµβάνονται στην κοινή απόφαση της επόµενης περίπτωσης β΄. Για να είναι 
δυνατή η ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων στα τµήµατα 
αυτά της Επικράτειας πρέπει: (α) η επένδυση να πραγµατοποιείται σε ζώνη 
τουρισµού αναψυχής χαρακτηριζόµενη έτσι σύµφωνα µε τα κριτήρια της 
χωροταξικής ή πολεοδοµικής πολιτικής και (β) να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
κατάλληλη υποδοµή για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της ξενοδοχειακής 
µονάδας. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται κατά περίπτωση µε 
ειδική γνωµάτευση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό και 
προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής. 
 
"β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται 
τµήµατα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής 
δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρµογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του µισθολογικού κόστους 
του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων." 
 
 *** Η περ.β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4ε άρθρου 3 Ν.3752/2009, 
    ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 17. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και µετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
3. 
 
 Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε 
χαρακτηρισµένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισµό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί 
ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή τον Ε.Ο.Τ.. 
 
 18. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ή 
τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1του  
άρθρου 3 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής 
Ανάπτυξης καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει να 
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περιλαµβάνονται στον εκσυγχρονισµό της ξενοδοχειακής µονάδας ή των τουριστικών 
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), για να θεωρείται αυτός ως 
ολοκληρωµένης µορφής και να είναι δυνατή η εφαρµογή των ενισχύσεων του 
παρόντος. 
 
 19. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις συνεδριακών κέντρων, χιονοδροµικών κέντρων, κέντρων 
θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας, κέντρων προπονητικού αθλητικού 
τουρισµού, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών και θεµατικών πάρκων, 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι 
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω µονάδες. Οι αιτήσεις των φορέων 
για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή και προγραµµάτων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των παραπάνω µονάδων συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για την πλήρωση των κατά περίπτωση 
προδιαγραφών. 
 
 20. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και γηπέδων γκολφ, της περίπτωσης 
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων 
λιµένων σκαφών αναψυχής και γηπέδων γκολφ συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στήριξης Λιµένων Αναψυχής του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης αντίστοιχα για τη δηµιουργία ή την επέκταση ή τον 
εκσυγχρονισµό τους. 
 
 21. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και µονάδων παροχής 
στέγης αυτόνοµης διαβίωσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, της υποπερίπτωσης (xiii) 
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων των 
παραπάνω επιχειρήσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά περίπτωση 
απαιτούµενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 10 και 30 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α΄) αντίστοιχα. 
 
 22. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις ίδρυσης δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της υποπερίπτωσης (xiv) 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δηµιουργία 
δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων. 
 
 β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριµένου χώρου και της 
περιοχής εγκατάστασης του σταθµού αυτοκινήτων σε σχέση µε τις ανάγκες 
στάθµευσης. 
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 γ) Η δηµιουργία και λειτουργία του σταθµού αυτοκινήτων στο συγκεκριµένο χώρο 
πρέπει να συµβιβάζεται µε τις λοιπές υφιστάµενες ή και προγραµµατισµένες 
λειτουργίες της περιοχής εγκατάστασης. 
 
 δ) Το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων να 
λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς και να µην εξυπηρετεί παρακείµενη επιχείρηση 
της οποίας η λειτουργία δηµιουργεί συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων και η 
οποία ανήκει στον αυτό φορέα στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος της. 
 
 ε) Η συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ πιο πάνω 
πιστοποιείται απο τους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές 
αρµοδιότητάς τους ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (τέως Π.Υ.∆.Ε.), για τις 
υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς και η σχετική άδεια του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση ∆ιευθύνσεων 
Συγκοινωνιών των οικείων νοµαρχιών συνοδεύει υποχρεωτικά τις αιτήσεις των 
φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης 
τέτοιων σταθµών. 
 
 23. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του 
παρόντος σε επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας ή 
επιχειρήσεων συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, της 
υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
 
 Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και 
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από την άδεια "παραγωγής" του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
***  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 5 αντικαθίστανται η λέξη 
"εγκατάστασης" µε την λέξη "παραγωγής" (άρθρ.37 παρ.5 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007).  
 
 
  "24. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις εξόρυξης και θραύσης αδρανών υλικών και βιοµηχανικών ορυκτών της 
υποπερίπτωσης (ί) της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3". 
 
 
*** Ο τίτλος της παραγράφου 24 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.5 
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 Για τις επενδύσεις της παραπάνω περίπτωσης, η αρµόδια διεύθυνση της οικείας 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ελέγχει την ισχύ ή µη της άδειας εκµετάλλευσης της 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός ενός (1) µηνός από 
τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης ή και του προγράµµατος. 
 
 25. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών 



 41

και µεταλλευτικές επενδύσεις, της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ και των 
υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 Για τις επενδύσεις των παραπάνω περιπτώσεων γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή µη των δικαιωµάτων 
µεταλλειοκτησίας, της άδειας εκµετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης 
ή και του προγράµµατος. 
 
 26. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής. 
 
 α) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά 
κέρδη, που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 
προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα οποία 
προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε αυτές 
περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στον παρόντα Νόµο δραστηριότητες είτε όχι και 
ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, µετά την αφαίρεση των 
κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, των κρατήσεων για το 
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που διανέµονται 
πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία.  
Προκειµένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τον υπολογισµό του κατά τα παραπάνω 
τακτικού αποθεµατικού και των διανεµόµενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών 
αυτών µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή πραγµατοποιείται από τα 
καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι 
απολήψεις. 
 
 β) Σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η 
επένδυση. Αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν 
αυτά που πραγµατοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεµατικό 
σχηµατίζεται από τα κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών περιόδων µέχρι να 
καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του 
εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και οι οποίες δεν µπορούν να 
υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους. 
 
 γ) Προκειµένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της µίας (1) 
διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού αφορολόγητου 
αποθεµατικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των 
επενδύσεων που γίνονται µέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση 
ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της. 
 
 Όταν ο εξοπλισµός αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, το αφορολόγητο 
αποθεµατικό υπολογίζεται επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το 
οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική 
περίοδο και µε την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραµµα ολοκληρώνεται 
εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της και µετά τη λήξη της σύµβασης ο 
εξοπλισµός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. 
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 δ) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής εµφανίζεται σε ξεχωριστούς 
λογαριασµούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 
 
 ε) Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 
υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται απο το Π.∆. 
186/1982 (ΦΕΚ 84 Α΄). 
 
"στ. Οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 
υποχρεούνται, όπου απαιτείται, να εφοδιαστούν, µε ιδία πρωτοβουλία, µε τις 
αναγκαίες γνωµοδοτήσεις, χαρακτηρισµούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων 
τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης υποχρεούνται στην υποβολή ∆ήλωσης 
Φορολογικής Απαλλαγής (∆.Φ.Α.). 
 
 
 
*** Η περ. στ προστέθηκε  µε το άρθρ.37 παρ.5ε Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παράγραφο 12 άρθρου 14 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 
66/31.3.2011:"Αφορολόγητα αποθεµατικά ή εκπτώσεις που έχουν σχηµατισθεί ή 
σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α`), του ν. 
2601/1998 (ΦΕΚ81 Α`), του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α`), καθώς και µε οποιονδήποτε 
άλλο αναπτυξιακό νόµο, λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν 
διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και 
φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία έγινε η διανοµή ή 
ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. Για τα κέρδη 
αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της 
περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`) ή του 
άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`)". 
 
 27. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων 
του άρθρου 3 παράγραφος 3 στην αλλοδαπή υπάγονται µόνον οι µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33). 
 
 ∆εν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα 
των οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην 
Ελλάδα µε συνέπεια τη µείωση της απασχόλησης και τη µείωση των εξαγωγών, 
καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει ή µειώσει την επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο, στο 
χρονικό διάστηµα της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 
 
 Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
ενισχύσεων του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να µειώνουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο την τυχόν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται από 
τους ίδιους ή µέσω συνδεδεµένων µε αυτούς επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
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 α) Ως µείωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται και η µείωση των θέσεων 
εργασίας. 
 
 β) Ως συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκήσει 
κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση ή υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης 
επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που 
διέπουν τη λειτουργία της. Η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται όταν µία επιχείρηση 
έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα: 
 
 i) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή 
 
 ii) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τα µερίδια τα οποία 
εκδίδει η επιχείρηση ή 
 
 iii) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, 
διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 
 
 Κατάλογος συνδεδεµένων επιχειρήσεων, που τυχόν υπάρχουν, επισυνάπτεται στην 
αίτηση υπαγωγής. 
 
 Από την υπαγωγή και για µία πενταετία από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης 
της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, αν διαπιστωθεί 
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων ή απόκρυψη τέτοιων παραβάσεων, 
ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της τυχόν 
καταβληθείσας επιχορήγησης µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής. 
 
 28. Με προεδρικό διάταγµα ορίζονται όροι ή προϋποθέσεις ή περιορισµοί ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου στην παροχή ενισχύσεων, που 
επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών 
ενισχύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς ή κατηγορίες επενδύσεων. 
 
 Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές ή και 
πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση επενδύσεων 
και γενικά για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος ή να αποκλείονται των 
ενισχύσεων συγκεκριµένοι τοµείς ή κλάδοι ή κατηγορίες δραστηριοτήτων ή 
επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή 
επιχειρηµατικών σχεδίων, λόγω καθιέρωσης ή θέσπισης ανάλογων όρων και 
απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
  
   
 
Άρθρο :6 
 
Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων 
 
 1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα: 
 
 i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εµπειρία του, η κλίµακα και τα 
αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και 
οικονοµική του επιφάνεια. Εξετάζονται, επίσης, ο δυναµισµός και η επιτυχία στις 
προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την 
πλειοψηφία των συµφερόντων της. Στην περίπτωση νεοϊδρυόµενου φορέα 
εξετάζονται ο δυναµισµός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάµενες 
δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων του. 
 
 ii) Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των 
χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριµένα την κάλυψη της ιδίας 
συµµετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. 
 
 β) Κριτήρια οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και 
βιωσιµότητας της επένδυσης: 
 
 i) Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας  
της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί. 
 
 ii) Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η 
επένδυση. 
 
 iii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί 
ή της ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση. 
 
 γ) Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόµου: 
 
 i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων 
εξαρτηµένης εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα. 
 
 ii) Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 
νοµού εγκατάστασης. 
 
 iii) Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµηση 
ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται: 
 
  Η συµβολή στον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των 
υδάτων και της ατµόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την ανακύκλυση του ύδατος. 
 
  Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας. 
 
  Η αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή 
ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα ή επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά. 
 
  Η εξοικονόµηση ενέργειας. 
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 iv) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και 
ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση 
εισαγωγών. 
 
 v) Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 vi) Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 
 
 δ) Ειδικά κριτήρια ανά τοµέα δραστηριότητας: 
 
 i) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα: 
 
  Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τη γεωργική πολιτική της χώρας. 
 
  Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων εφόσον επιβάλλεται για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 
 
 ii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στο δευτερογενή τοµέα: 
 
  Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας. 
 
  Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισµός των 
προϊόντων ως καινοτοµικών. 
 
  Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α΄. Επίσης, η 
µετεγκατάσταση από άλλες περιοχές εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους. 
 
  Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιοµηχανικό κόστος 
παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος. 
 
 iii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού: 
 
  ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού. 
 
  Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές 
µονάδες. 
 
  Η δυνατότητα λειτουργίας της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της 
ευρύτερης περιοχής. 
 
  Αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*) προκειµένου για επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού ξενδοχειακών µονάδων, καθώς και σε ανώτερη τάξη προκειµένου 
για τουριστικές οργανωµένες κατασκηνώσεις. 
 
 iv) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. 
 
  Ο χαρακτηρισµός των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 
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  Ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων και 
εργαστήρια εφαρµοσµένης έρευνας. 
 
  Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 
 
  Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνοµης διαβίωσης για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 
 ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 
στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση, ο αριθµός και ο τρόπος 
εφαρµογής των κριτηρίων της παραγράφου αυτής ανά τοµέα δραστηριότητας, καθώς 
και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και το 
κοινό και για τις τέσσερις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ πιο πάνω 
ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε 
τοµέα, πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραµµα εγκρίνεται αµέσως κατά την 
εξέταση και βαθµολόγησή του, εφόσον το διατιθέµενο κονδύλι επιχορηγήσεων και 
επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαρκεί, αν είναι κατώτερο το επενδυτικό 
σχέδιο απορρίπτεται. 
 
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
επιτρέπεται να καθοριστούν επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια για τα επιχειρηµατικά 
σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και για τις ειδικές επενδύσεις των 
υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της 
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που 
εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
 
 Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η 
\βαθµολόγηση, ο ανάλογος τρόπος εφαρµογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής, για τις ως άνω επενδύσεις. 
 
 
3. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων που 
πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 
και επιπλέον εφόσον η επένδυση συµβάλλει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στη 
διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών της χώρας 
στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των 
περιοχών αυτών στον τόπο διαµονής τους. 
 
 
  
  Άρθρο :7 
 
 Αρµοδιότητες και διαδικασίες εφαρµογής των ενισχύσεων 
 
 1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. 
 
 α) Αιτήσεις επενδύσεων πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή επιχειρηµατικών 
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σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους 
ως εξής: 
 
  
i) Στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους άνω των 
τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000,00) ευρώ, που πραγµατοποιούνται στα όρια της 
∆ιοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι επενδύσεις ύψους 
άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ που πραγµατοποιούνται στην 
υπόλοιπη Επικράτεια. Επίσης, υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, επενδύσεις των 
υποπεριπτώσεων (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xi v), (xv), (xvi) της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, των υποπεριπτώσεων (iv), (v), (vi), 
(vii) και (viii) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, των υποπεριπτώσεων (i), (ii), 
(iii), (iv), (v) και (xii) της περίπτωσης δ΄, καθώς και των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) 
της περίπτωσης ε΄ της ίδιας παραγράφου, καθώς και εκείνες που πραγµατοποιούνται 
µέσα στα όρια περισσότερων της µιας περιφερειών της Επικράτειας. 
 
 Στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υποβάλλονται επίσης οι επενδύσεις στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 3, καθώς και τα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ανεξαρτήτως ύψους. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται και 
πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής 
υποβάλλονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ανεξαρτήτως ύψους. 
 
 
 ii) Στις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται 
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ, 
που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας ή προκειµένου 
για τη ∆ιοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους µέχρι τέσσερα 
εκατοµµύρια (4.000.000,00) ευρώ. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους 
µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ, που πραγµατοποιούνται στο Νοµό 
∆ωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου 
της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
 iii) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις 
υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000,00) 
ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηµατικά σχέδια τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000,00) ευρώ και άνω, εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της 
ίδιας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. 
 
 iv) Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται 
οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους µέχρι τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ, 
ή ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ, εφόσον η ίδια 
συµµετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια 
εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%). 
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 Επίσης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), 
(viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000,00) ευρώ ή ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ, 
εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και 
από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
 β) Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii) και (iv) µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
"γ. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά." 
 
*** Η περ. γ προστέθηκε  µε το άρθρ.37 παρ.6 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 2. (α) ∆εν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε 
περισσότερες της µιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που 
εµφανίζουν όµως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί µέρους προτεινόµενα 
επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια παραγωγική µονάδα. 
 
 Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς 
και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό της είτε 
κατά ένα τµήµα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του Ν. 
2601/1998, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν για 
αυτές χρηµατικό ποσό που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3. 
 
 β) Εταιρεία της οποίας επιχειρηµατικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου ή του Ν. 2601/1998 ή του Ν. 1892/1990, δεν µπορεί κατά τη 
χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα 
αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το 
υλοποιούµενο επιχειρηµατικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή 
δεν εξετάζεται, µη επιστρεφοµένου του καταβληθέντος γι` αυτήν χρηµατικού ποσού 
που προβλέπεται στην πιο κάτω περίπτωση β΄ της παραγράφου 3. 
 
 3. Την αίτηση υπαγωγής της παραγράφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 
 α) Οικονοµοτεχνική µελέτη. Στην περίπτωση που η οικονοµοτεχνική µελέτη 
συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους άνω 
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από οικονοµολόγο 
µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου 
Οργανισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µηχανικό, εξειδικευµένο 
στο κύριο αντικείµενο της επένδυσης, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείµενο της επένδυσης, από 
γεωτεχνικό, µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που 
δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. 
 
 β) Αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Για τον 
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καθορισµό του ποσού αυτού λαµβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της 
υποβαλλόµενης για έγκριση επένδυσης. 
 
 Το παραπάνω χρηµατικό ποσό καταβάλλεται στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.). 
 
 4. (α) Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την επιφύλαξη των παρακάτω 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ καθορίζει µε απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και 
προσδιορίζει τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής. 
 
 β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της 
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά 
στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επενδύσεων  
των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της 
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
"5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
στοιχεία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις 
διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρµόδιας 
υπηρεσίας, µη επιστρεφόµενου του καταβληθέντος για αυτές χρηµατικού ποσού που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
 
Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαµβάνουν τα κατά τα 
ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όµως κατά τον έλεγχο και 
την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, µετά από γνώµη της αρµόδιας 
γνωµοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονοµοτεχνική µελέτη εµφανίζει σοβαρές ελλείψεις, 
οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης. 
 
Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπηρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον 
τούτο κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν µε απόδειξη στον φορέα της επένδυσης ή 
τον αντίκλητο του, έγγραφο µε το οποίο ζητείται η προσκόµιση τυχόν πρόσθετων 
στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, προς 
υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής." 
 
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.8 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 
40/4.3.2009. 
 
 6. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στους 
οποίους υποβάλλονται ή, προκειµένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο 
ΕΛ.Κ.Ε.,από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή 
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα. Για τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., ο οργανισµός αυτός συντάσσει 
αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, η οποία διαβιβάζεται είτε στη Γενική 
∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών είτε 
στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 
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 7. (α) Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, 
από την αρµόδια υπηρεσία και την αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή, το αργότερο 
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση 
υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός µηνός από τη γνωµοδότηση της επιτροπής, 
εντός του οποίου δηµοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. "Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρµόδια 
γνωµοδοτική επιτροπή τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες µε βάση 
το ύψος τους που για το σκοπό αυτό ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατοµµυρίων 
(10.000.000) ευρώ.  
Για την κάθε ως άνω κατηγορία επενδυτικών σχεδίων τηρείται η απόλυτη σειρά 
προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές." 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.α΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5α άρθρου 3 
Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 "Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορούν να 
προτάσσονται στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή, κατ` εξαίρεση της απόλυτης 
χρονικής σειράς προτεραιότητας, αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
συγκεκριµένων κατηγοριών ή γεωγραφικών περιοχών, αποκλειστικά λόγω έκτακτων 
αναγκών εκ \φυσικών καταστροφών." 
 
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.7  προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.7 Ν.3631/2008 ΦΕΚ 
Α 6/29.1.2008. 
 
 β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου διάσωσης 
και αναδιάρθρωσης από την αρµόδια υπηρεσία και την αρµόδια γνωµοδοτική 
επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) 
µηνός από τη γνωµοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δηµοσιεύεται και η 
περίληψή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων 
υπαγωγής στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά 
προτεραιότητας µε την οποία αυτές έχουν υποβληθεί. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.2 άρθρου 13 Ν.3840/2010,ΦΕΚ Α 
53/31.3.2010,ορίζεται ότι:  
 
 "2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
δύνανται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που οµαδοποιούνται βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης, 
καθώς και να καθορίζονται ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων, χαρακτηριστικών και ορίων συνολικού κόστους 
επένδυσης, που εισάγονται χωριστά στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, κατά 
παρέκκλιση των ρυθµίσεων της περίπτωσης α` της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, τηρώντας την απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε βάση την 
ηµεροµηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές". 
 
 «8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες 
\υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων µπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή και 
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εξωτερικούς αξιολογητές ή και εµπειρογνώµονες σε ειδικά θέµατα. Οι ανωτέρω 
εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητές υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησης 
τους απευθείας στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την πληρότητα 
της έκθεσης αξιολόγησης των εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητών. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται η διαδικασία σύνταξης πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι 
ανάθεσης, ο αριθµός και το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται κατ` έτος 
ανά αξιολογητή, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο 
τρόπος αξιολόγησης ανάλογα µε την κατηγορία επένδυσης, η αµοιβή των 
αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
 
*** Η παρ.8,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 7 παρ.4β Ν.3631/2008, 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4β άρθρου 13 Ν.3840/2010,ΦΕΚ Α 
53/31.3.2010.  
 
 
 9. (α) Κάθε επένδυση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης εξετάζεται ως προς 
τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 
 
 Ειδικότερα η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις 
περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή (υποπερίπτωση (ii) 
της περίπτωσης α΄), καθώς και το κατώτατο όριο βαθµολογίας ως προς τα κριτήρια 
των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ στην περίπτωση υφιστάµενου φορέα και 
(iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 
 
 Εφόσον η επένδυση κριθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι πληροί τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ 
και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την 
κοινή ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης 2 του 
άρθρου 6 και το διατιθέµενο ποσό επαρκεί, εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις 
του παρόντος. 
 
 β) Οι επενδύσεις οι οποίες, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξετάζονται ως προς τα κριτήρια των 
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και ως προς τα τυχόν 
επιπρόσθετα κριτήρια της παραγράφου 2α΄ του αυτού άρθρου. 
 
 Η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις περιπτώσεις 
που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή ή το κατώτατο όριο βαθµολογίας 
ως προς τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ προκειµένου για 
παλαιό φορέα και (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 
 
 Εφόσον η επένδυση κριθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι πληροί τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ 
και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και, εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την 
κοινή ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης 2 του 
άρθρου 6 και το διατιθέµενο ποσό επαρκεί, εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις 
του παρόντος. 
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 (γ Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 \του 
άρθρου 9 εξετάζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 
του άρθρου και υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος κατά τα οριζόµενα στην εν 
λόγω απόφαση και εφόσον το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό 
επιχορηγήσεων και λοιπών ενισχύσεων των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης επαρκεί). 
 
*** Η περ.γ` της παρ.9  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 7 παρ.4β Ν.3631/2008,ΦΕΚ 
Α 6/29.1.2008. 
 
 δ) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων, 
το κατά περίπτωση διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό ενισχύσεων 
εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού 
των ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση τα ποσά ενισχύσεων που 
καθορίζονται για το έτος αυτό, πριν την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα 
υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού. 
 
 10. Κάθε επένδυση που γίνεται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 3 εξετάζεται ως προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 6. Η υπαγωγή της επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή πληροί τις 
προϋποθέσεις ένταξης σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια και επιπλέον εκτιµάται ότι 
συµβάλλει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στη διεύρυνση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών των χωρών στις οποίες πραγµατοποιείται η 
επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών στον τόπο διαµονής 
τους και µε την προϋπόθεση ότι το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό για τις 
επιχορηγήσεις αυτών των επενδύσεων επαρκεί, εγκρίνεται για υπαγωγή στις 
διατάξεις του παρόντος. 
 
 Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες του αντίστοιχου 
Προγράµµατος ∆ιµερούς Οικονοµικής Συνεργασίας. 
 
 Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων 
αυτών, το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό επιχορηγήσεων για αυτές 
εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού 
των επιχορηγήσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από 
την αρµόδια υπηρεσία και γνωµοδοτική επιτροπή, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση το ποσό ενισχύσεων που 
καθορίζεται για την κατηγορία αυτήν επενδύσεων για το έτος αυτό, πριν από την 
εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους αυτού. 
 
 11. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων 
του παρόντος εκδίδονται: 
 
 α) Από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης α΄ 
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της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις επενδύσεις που 
υποβάλλονται µέσω του ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 β) Από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων 
(vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης 
(ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
 γ) Από τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, για τα επενδυτικά σχέδια που 
πραγµατοποιούνται στα όρια κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας και υποβάλλονται στην 
αντίστοιχη Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την 
υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω παραγράφου 1. 
 
 Οι αποφάσεις τροποποίησης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν 
καταβληθεί, καθώς και µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 
εκδίδονται µε ανάλογη αρµοδιότητα. 
 
 «12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης του οικονοµικού ή και 
φυσικού αντικειµένου της επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για 
λόγους ανώτερης βίας, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων 
που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται µετά από γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας 
γνωµοδοτικής επιτροπής.» 
 
 Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της 
επένδυσης, το αντικείµενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των 
ενισχύσεων, καθώς και τον αριθµό των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ∆εν απαιτείται δηµοσίευση 
περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης ή σε 
τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν µεταβάλλουν το ποσό και ποσοστό των 
ενισχύσεων και τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Μεταβολή µε οποιονδήποτε 
τρόπο των όρων της απόφασης µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του φορέα της 
επένδυσης. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4α  άρθρου 13 
Ν.3840/2010,ΦΕΚ Α 53/31.3.2010.  
 
 13. Ετήσιος προγραµµατισµός του ύψους των εγκρινόµενων βάσει του παρόντος 
επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότησης του 
κόστους απασχόλησης. 
 
  
"α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κάθε 
Ιανουάριο και µε την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης και των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 9, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, που εγκρίνεται ετησίως και κατανέµεται µεταξύ 
των αρµόδιων φορέων υπαγωγής της παραπάνω παραγράφου 11. 
 



 54

 Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το συνολικό ποσό ενισχύσεων των 
επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9. 
 
 Επίσης, µε την ίδια απόφαση είναι δυνατό να κατανέµεται το ως άνω ποσό, κατά 
τοµέα δραστηριότητας και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. 
 
 Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατόν µε όµοιες αποφάσεις να 
αναπροσαρµόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνεται ετησίως για κάθε 
κράτος προκειµένου για τις επενδύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3." 
 
 
*** Η περ.α`αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.6γ Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που 
εγκρίνονται ετησίως για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix),(x) 
και (xi) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3. Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να 
αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. 
 
 14. Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, καθώς και 
αιτήµατα για τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής, που έχουν απορριφθεί, δεν 
επανεξετάζονται. 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. ΚΑΙ Ν.3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονοµική Ανάπτυξη,την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" ,ΦΕΚ 
Α 8/1.2.2011),µε το άρθρο 16 παρ.2δ του οποίου ορίζεται ότι: 
δ. Οι γνωµοδοτικές επιτροπές της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.  
 
   
 
 
 15. Γνωµοδοτικές Επιτροπές 
 
 α) Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συστήνεται στοΥπουργείο  
Οικονοµίας και Οικονοµικών Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί 
για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επενδύσεων που, σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο, υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ή το ΕΛ.Κ.Ε. και 
εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 Μέλη της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως 
Πρόεδρος, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου 
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Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι Προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και εκπρόσωποι των συναρµόδιων 
Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικών σε θέµατα επενδύσεων. Στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που 
ορίζεται από τον Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 Όταν η Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για 
υπαγωγή στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη σύνθεσή της µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, δύο (2) 
υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθµών 
της ιεραρχίας, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου  
Ελλάδος. 
 
 β) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Υπουργείου 
Ανάπτυξης: 
 
 i) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδική 
Γνωµοδοτική Επιτροπή επιχειρηµατικών σχεδίων, η οποία γνωµοδοτεί για τις 
αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης 
(xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που υποβάλλονται στη 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας. 
  
"Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, ο 
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του  
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής 
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµονες 
αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας εκπρόσωπος του  
Σ.Ε.Β., ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών  
Τραπεζών. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και 
Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουργείου.  
Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη σύνθεση της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, ως 
µέλος άνευ ψήφου." 
  
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ.i αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.6δ 
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου  
2007.  
 
 ii) Με απόφαση του Υπoυργού Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η 
οποία γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο των επενδύσεων των 
υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της 
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που 
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υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται 
από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. 
 
"Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο 
προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων ή αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, δύο εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα 
βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. και ένας της Γ.Σ.Ε.Ε.. Στις  
συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός 
Σύµβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ίδιου Υπουργείου. 
 Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη σύνθεση της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, ως 
µέλος άνευ ψήφου." 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ.ii αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.6δ 
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συµµετέχουν και ο Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ή αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 
 
 γ) Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές: 
 
 Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα κάθε Περιφέρειας συστήνεται στην έδρα κάθε  
∆ιοικητικής Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νοµού ∆ωδεκανήσου  
Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωµοδοτεί για τις 
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
εξοπλισµού, που σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια ή 
στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και εξετάζονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 
 
 Μέλη της κάθε Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ως 
Πρόεδρος, προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της 
Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
εκπρόσωποι τραπεζών και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέµατα επενδύσεων. 
  
δ) Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτροπές γνωµοδοτούν επίσης επί 
αιτηµάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επενδύσεων, αιτηµάτων τροποποίησης του οικονοµικού ή και φυσικού αντικειµένου 
της επένδυσης, αιτηµάτων παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για λόγους 
ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής 
ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, για την 
υπαγωγή των οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέµατα επενδύσεων 
που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί 
φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας των κατά περίπτωση 
αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.» 
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***  Η περ.δ΄, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρ.37 παρ.6δ    
Ν.3522/2006,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4β άρθρου 13 .3840/2010,ΦΕΚ Α 
53/31.3.2010.  
 
 ε) Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που γνωµοδοτεί για το 
χαρακτηρισµό: (1) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, 
(2) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, (3) επενδύσεων 
ως επενδύσεις ανάπτυξης λογισµικού, (4) επενδύσεων ως εργαστήρια εφαρµοσµένης 
βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας ή των εργαστηρίων αυτών, (5) επενδύσεων ως 
επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών, (6) επενδύσεων ως επενδύσεις παραγωγής 
καινοτοµικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 
 
 Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Γενικός Γραµµατέας 
Ανάπτυξης ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός 
Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ένα (1) εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας στέλεχος της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας (1) εκπρόσωπος της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
εξειδικευµένος σε θέµατα τεχνολογίας, ένας (1) εξωτερικός εµπειρογνώµονας που 
προέρχεται από πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή εργαστήρια και ένας (1) 
εξωτερικός εµπειρογνώµονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β.. 
 
 Η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων ορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
 στ) Η συγκρότηση των ως άνω γνωµοδοτικών επιτροπών γίνεται µε αποφάσεις των 
οργάνων που είναι αρµόδια για τη σύστασή τους µη δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης οι γραµµατείς και οι 
αναπληρωτές βοηθοί γραµµατείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές. 
 
ζ). ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των παραπάνω γνωµοδοτικών 
επιτροπών τα µέλη, σύµβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο εταιρικό ή 
µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει 
στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους νόµους 
3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέµατα των επιχειρήσεων 
αυτών ή θέµατα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειµένου." 
 
***  Η περ.ζ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.6δ Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 η) Στα µέλη και τους εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο 
παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής 
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δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 
διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 
 16. Παρακολούθηση και Έλεγχος 
 
α) Η παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. Ο έλεγχος 
γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση του κατά 
περίπτωση αρµόδιου φορέα υπαγωγής. 
 
"β. Με προεδρικό διάταγµα ορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόµενο και τα όρια των 
ελέγχων που διενεργούνται στις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις υπήχθησαν στις 
διατάξεις των νόµων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990 από τα κατά περίπτωση 
αρµόδια Όργανα Ελέγχου. 
 
Για τη διαµόρφωση του σχεδίου του προεδρικού διατάγµατος συστήνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Επιτροπή από στελέχη του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και από εκπροσώπους φορέων ειδικών σε 
θέµατα ελέγχου επιχειρήσεων. 
 
Οι δαπάνες αποζηµιώσεων των εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής θα καλυφθούν από 
τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου αυτού." 
 
*** Τα δύο εδάφια της παρ.6 αριθµήθηκαν ως περ.α` και η περ.β`  προστέθηκε µε την 
παρ.5β άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 
 17. Όργανα Ελέγχου 
 
 α) Όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 i) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 
όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων 
ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος 
γίνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τους όρους της απόφασης 
υπαγωγής. 
 
 ii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύνανται να συσταθούν  
ειδικά όργανα ελέγχου µε αρµοδιότητα τον επανέλεγχο επενδύσεων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 2601/1998 ή προγενέστερων 
αναπτυξιακών Νόµων από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα. 
 
 iii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 
όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των πραγµατοποιηθεισών 
επενδύσεων για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του 
παρόντος. 
 
 β) Όργανα Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδικά Όργανα Ελέγχου µε αρµοδιότητα 
τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii),  
(viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της 
περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. 
 
 Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και 
των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής τους. 
 
 γ) Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 
διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) της 
προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα εάν 
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση 
τον παρόντα Νόµο, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής. 
 
 Η αρµοδιότητα των Π.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα όρια 
της ∆ιοικητικής Περιφέρειας και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της επιχορήγησης ή 
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας ή του Νοµάρχη προκειµένου για τον παρόντα ή προγενέστερους 
αναπτυξιακούς Νόµους. 
 
 δ) Οι συγκροτήσεις των Οργάνων Ελέγχου γίνονται, σύµφωνα µε τις οριζόµενες 
ανωτέρω αποφάσεις, ή προκειµένου για τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου µε 
απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µη 
δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και ειδικότερα από διατιθέµενους για το έργο αυτό υπαλλήλους της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών ή και από ορκωτούς ελεγκτές ή 
εκτιµητές ή και συµβούλους εµπειρογνώµονες σε θέµατα ελέγχου επενδύσεων ή/και 
εκπροσώπους της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού. 
Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα ελέγχου κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη 
και ταχεία κάλυψη των αναγκών σε ελέγχους. 
 
 ε) Στα µέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και στα 
επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους 
κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 
 18. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 ) των 
προβλεπόµενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 8, αφορά στην κάλυψη δαπανών των διαδικασιών 
αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης και αµοιβών των οργάνων 
αξιολόγησης και ελέγχου, περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων των εισηγητών, 
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των γραµµατέων και των αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων, που προβλέπονται στο 
Νόµο αυτόν. 
Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο 
µε πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται 
κατ` έτος από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των 
επιχορηγήσεων επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος Νόµου. 
 
 Οι αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, εισηγητών γραµµατέων και αναπληρωτών 
βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών επιτροπών, καθώς και των µελών των 
οργάνων ελέγχου ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. Με ίδιες αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά. 
 
 Οι παραπάνω αποζηµιώσεις παρέχονται πέραν της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ηµερήσιας αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων. 
 
 Οι αποζηµιώσεις αυτές δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του Ν. 1256/1982, του 
άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 και του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003. 
 
 Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος 
υπολογισµού της αποζηµίωσης των µελών των οργάνων ελέγχου, που δεν είναι 
δηµόσιοι υπάλληλοι. 
 
 19. Έλεγχος τιµών 
 
 Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές 
µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα 
στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα 
στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ή οι 
γνωµοδοτικές επιτροπές µπορεί να ζητούν από τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο 
ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για 
εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους 
των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, 
όπως µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από 
το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το 
είδος των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. 
 
 Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο υπερτιµολόγηση του 
κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο Νόµο αυτόν 
απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν 
καταβληθείσα ενίσχυση. 
 
 20. Έλεγχος για αφορολόγητο αποθεµατικό 
 
 α) Η επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υποβάλλει στην αρµόδια για 
τη φορολογία της ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία 
ζητείται ο έλεγχος της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση 
συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες ου 
αναφέρονται στην πραγµατοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των 
αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν. 
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 Η αίτηση µε τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται µέσα στις προθεσµίες 
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, που ορίζονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 62, 64 και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά περίπτωση. 
 
 Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο µέχρι τέλους του 
οικείου οικονοµικού έτους, η αρµόδια για τον φορολογικό έλεγχο υπηρεσία 
υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων και θα 
διαπιστώσει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος. 
 
 Μετά τον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων συντάσσεται συνοπτικό 
δελτίο τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων για την ενισχυόµενη επιχείρηση 
αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στη Γενική ∆ιεύθυνση των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 Οι αρµόδιοι επιθεωρητές ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να 
παρακολουθούν την ορθότητα και το εµπρόθεσµο των διενεργούµενων ελέγχων. Οι 
διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση 
παραγωγικών επενδύσεων µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
 β) Για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για απόκτηση της 
χρήσης εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 26 του άρθρου 5 του παρόντος. 
 
 γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα απαραίτητα για τον 
έλεγχο της επένδυσης στοιχεία, τα στοιχεία µε τα οποία πρέπει να ενηµερώνεται η 
Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Νόµου αυτού. 
 
 δ) Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 
ισχύει µετά δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 
"21. Σύστηµα υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης 
 
 Για την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής των αιτηµάτων των 
επενδυτών που αφορούν τις ενισχύσεις επιχορήγησης ή/και επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης και των δηλώσεων που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής, καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου 
των επενδύσεων, προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος 
εγκατεστηµένου στους κατά τόπους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 
 
 Οι επενδυτές και οι αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να καταχωρούν στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος και προσδιορίζονται τα στοιχεία που 
καταχωρούνται, ο χρόνος υποβολής τους, οι υποχρεώσεις των φορέων και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια." 
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***  Η παρ.21 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.6η Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α  
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 
  
  Άρθρο :8 
 
Καταβολή των ενισχύσεων 
 
 1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης 
 
 α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγµατοποιείται σε δόσεις ως εξής: 
 
 i) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση του 50% 
της επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 
7 ότι υλοποιήθηκε το τµήµα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. 
 
 ii) Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την 
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7. 
 
 "iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 
επιχορήγησης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης 
κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 
Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί µέρος της συνολικά καταβαλλόµενης 
επιχορήγησης. Σε περίπτωση χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν 
εφαρµόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i)." 
 
*** Η υποπερίπτωση iii της περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 παρ.7α    
 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης 
ου προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, µε την προσκόµιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύµατα 
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό. Οι 
εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί µέρος ή 
σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. ∆εν µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε 
ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, µε εγγυητικές επιστολές που 
εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 
(ΕΤΕΑΝ). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειµένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και  
100% της προβλεπόµενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, 
µπορεί να καλυφθεί µε εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. 
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 Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας 
συµµετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσµεύεται η κατατεθειµένη Εγγυητική 
Επιστολή και ο επενδυτής: 
 α. λαµβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης µετά την πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή 
 β. δύναται να προσκοµίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόµενο ποσό της 
αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι 
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας 
επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές 
επιστολές της παραγράφου αυτής µπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και µε την 
αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε δεσµευµένο από 
την τράπεζα λογαριασµό.» 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα  πιο πάνω µέσα σε  « » εδάφια προστέθηκαν µετά το τελευταίο 
εδάφιο του  
στοιχείου (iii) της περ. α`  δυνάµει της παρ.1 του άρθρου 18 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 
90/18.4.2013, µε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού  και έως την 31.12.2014 
και µε δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  
 
 β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της 
λειτουργίας γίνεται µετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται µαζί µε τα 
απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) µηνών 
από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει. 
 
 Τα απαιτούµενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον 
έλεγχο, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 
 
 Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάµηνης προθεσµίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση  
συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ` 
αµάχητο τεκµήριο ως µη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση µε την οποία 
ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της 
καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από 
της καταβολής. 
 
 Εντός ενός (1) µηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον 
φορέα της επένδυσης το αρµόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, 
το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσµίας 
δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή µη της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται 
µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη 
της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα 
(30) εργασίµων ηµερών από την έκδοσή της. 
 
 γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δηµιουργία των 
µισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην 



 64

απόφαση υπαγωγής και η πραγµατοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 
 δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
πιστοποιείται µετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, εφόσον 
έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών 
σε βαθµό που να τεκµηριώνουν τη λειτουργία της µονάδας. Κατ` εξαίρεση, για τις 
επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και 
αγελαδοτροφικών µονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται 
πραγµατοποίηση πωλήσεων προϊόντων. 
 
 2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης Η επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της 
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη µονάδα µετά από 
πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου. 
 
 Ποσό ανερχόµενο µέχρι το 50% της ενισχυόµενης δαπάνης της επιδότησης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται µέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης 
που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται 
το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη 
της παραγωγικής της λειτουργίας. 
 
 Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του 
µισθώµατος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεµία εκ των οποίων υπολογίζεται επί 
του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε 
καταβαλλόµενη δόση του µισθώµατος. Σε περίπτωση που η σύµβαση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε 
διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά 
τρίµηνο. 
 
 3. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης 
 
 Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο µετά από 
αίτηση του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται µαζί µε τα 
απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός ενός (1) έτους 
από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 
παραγωγικής της λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στην εγκριτική απόφαση. 
 
 Για την καταβολή του πρώτου µέρους της ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και 
έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο 
οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
 Τα απαιτούµενα παραστατικά, που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον 
έλεγχο, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 
 
 Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο για τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις 
εργασίας. 
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 4. ∆ικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων 
 
 α) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης και της 
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την επιχορήγηση του κόστους 
απασχόλησης ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 β) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα 
επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου1 
του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (viii), (ix), και 
(x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
 5. Απαγόρευση εκχώρησης Εξαιρέσεις 
 
 Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η 
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της 
επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της  
εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην 
τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει 
αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του 
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. 
 
 6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης 
 
 Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, 
το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά 
αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε 
περίπτωση διανοµής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 10. 
 
 Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση 
ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν 
περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηµατισµού του. 
 
 Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί µετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος, υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα 
τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που ισχύει, κατά το χρόνο 
κεφαλαιοποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).  
Ο οφειλόµενος, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, φόρος εισοδήµατος αποδίδεται εφάπαξ µε 
δήλωση η οποία υποβάλλεται µέσα στον επόµενο µήνα εντός του οποίου λήφθηκε η 
απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή. Με την καταβολή του φόρου αυτού 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου, καθώς και των 
µετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεµατικό. Επί του οφειλόµενου φόρου έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 
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του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, που κυρώθηκε µε το Ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α΄). 
 
 Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από  
το χρόνο σχηµατισµού του αποθεµατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ανεξάρτητα 
από τη νοµική µορφή της επιχείρησης. 
 
 7. Εγγραφή στον προϋπολογισµό Απαλλαγές 
 
 "Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι 
επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται µε βάση 
τις διατάξεις του παρόντος και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε 
οικονοµικό έτος ή/και από κοινοτικά κονδύλια. 
 
 Στην περίπτωση της συγχρηµατοδότησης επένδυσης ή της χρηµατοδότησης αυτής 
αποκλειστικά από κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της 
επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόµενες από την Κοινοτική Νοµοθεσία 
διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης. 
 
 Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε 
άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου." 
 
Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών 
δαπανών και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειµένου να γίνει 
προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. 
 
*** Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το 
άρθρ.37 παρ.7β Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η 
Ιανουαρίου 2007.  
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 18 παρ.6 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 
204/15.9.2011:"6. Το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998 δεν µπορεί, µε τις αποφάσεις 
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να 
υπερβεί το ενισχυόµενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους". 
 
 
  
  Άρθρο :9 
 
 Ειδικά καθεστώτα 
 
 1. Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης 
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Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργού και στα πλαίσια ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να 
θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειών της επικράτειας, ιδιαίτερα των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών ή τµηµάτων τους ή ορισµένων κατηγοριών 
επιχειρήσεων ή επενδύσεων του άρθρου 3, ιδιάζουσας σηµασίας για την οικονοµική 
ανάπτυξης της χώρας. Για την έκδοση κάθε προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει 
προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης σκοπιµότητας µέσω της οποίας να 
τεκµηριώνονται τα ανωτέρω. 
 
  
Με τα προεδρικά αυτά διατάγµατα καθορίζεται η διάρκεια του κάθε ειδικού 
καθεστώτος ενίσχυσης, οι υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι 
αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό, καθώς και οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων αυτών, 
το ποσό ενισχύσεων που εγκρίνεται συνολικά στα πλαίσια του συγκεκριµένου ειδικού 
καθεστώτος ενίσχυσης και για όλη τη διάρκειά του, καθώς και η κατανοµή του ποσού 
αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα εφαρµογής και κατά χρονική περίοδο υποβολής των 
αιτήσεων. Επιπλέον καθορίζονται το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, τα είδη και 
ποσοστά ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 Με τα προεδρικά διατάγµατα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται και ειδικά 
πρόσθετα κριτήρια υπαγωγής. Επιπλέον, καθορίζονται η βαθµολόγηση, λειτουργία 
και ο τρόπος εφαρµογής των κοινών και των κατά περίπτωση πρόσθετων κριτηρίων 
του άρθρου 6, καθώς και των τυχόν ειδικών πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται 
µε αυτά. 
 
 Τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής εφαρµόζονται αυτοτελώς για τις επενδύσεις που 
εντάσσονται στο συγκεκριµένο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίζεται µε κάθε 
προεδρικό διάταγµα. 
 
 Περίληψη του περιεχοµένου του προεδρικού διατάγµατος δηµοσιεύεται σε δύο 
ηµερήσιες πολιτικές και δύο οικονοµικές εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. 
 
 Επίσης η περίληψη αποστέλλεται στην υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων της Ε.Ε. για 
δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ. 
 
 Συµπληρωµατικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα 
ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του 
παρόντος Νόµου. 
 
 2. Επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης 
 
 Μεταποιητικές ή µεταλλευτικές επιχειρήσεις µόνο υφιστάµενων φορέων που 
απασχολούν τουλάχιστον 100 άτοµα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή 
κατάσταση µπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωµένο πολυετές (2 3 έτη) 
επιχειρηµατικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που θα περιλαµβάνει τον 
τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την 
εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχοµένως τις απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης 
των εργαζοµένων. 
 



 68

  
"Η υπαγωγή του επιχειρηµατικού σχεδίου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις, το είδος και τους 
όρους της ενίσχυσης, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2). Συµπληρωµατικά για τα 
επιχειρηµατικά σχέδια της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για 
τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόµου." 
 
 
*** Τα εδάφια 2,3,4 και 5 της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 
7 παρ.4α Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008. 
 
 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, καθώς και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, υπάγονται στις  
διατάξεις του παρόντος Νόµου επενδύσεις, ύψους πενήντα εκατοµµυρίων 
(50.000.000,00) ευρώ, µε σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στην απασχόληση µε τη δηµιουργία τουλάχιστον εκατό είκοσι πέντε (125) 
θέσεων µόνιµης απασχόλησης, εκ των οποίων ένας αριθµός δύναται να δηµιουργείται 
σε δορυφορικές επιχειρήσεις σαν άµεσο αποτέλεσµα της προτεινόµενης επένδυσης. 
Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι 
αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του παρόντος που αφορούν στην ίδια 
συµµετοχή, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και το ύψος 
της επιχορήγησης, στο ύψος του δανείου, στα ποσοστά επιδότησης της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης, στις προϋποθέσεις µεταβίβασης των µετοχών της επιχείρησης, καθώς 
και στη δυνατότητα συµµετοχής στην επένδυση δηµοσίων επιχειρήσεων. 
 
 Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις, που πραγµατοποιούν 
επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα προνόµια που 
προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6 
του άρθρου 4 του καταργηθέντος Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α΄) «περί λήψεως γενικών 
µέτρων για την υποβοήθηση της χώρας». 
 
 Επίσης µε τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται η κατασκευή µε δηµόσια 
δαπάνη ειδικών έργων υποδοµής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της 
µονάδας. 
 
 Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της 
προηγούµενης κύρωσής τους µε Νόµο. 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το εδάφιο β` της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
διαγράφεται.(άρθρ.37 παρ.8α Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος 
από την 1η  
Ιανουαρίου 2007).  
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*** Βλ.Ν.3550/2007  "Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων  
στο άρθρο 9 του ν.3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική  
Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α 72. 
 
 "4. Ίδρυση µικρών επιχειρήσεων 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
κατόπιν προηγούµενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύεται η 
δηµιουργία πολύ µικρών ή µικρών επιχειρήσεων, καθώς και η υλοποίηση δαπανών 
των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία. 
 
 Οι Παρεχόµενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ µικρή ή µικρή επιχείρηση που 
είναι εγκατεστηµένη στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β` της 
παρούσας παραγράφου και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ στις περιφέρειες 
της υποπερίπτωσης (ϋ) της ίδιας περίπτωσης. 
 
 Το ετήσιο ποσό των χορηγούµενων ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% 
των συνολικών ποσών ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση. 
 
 Με την ίδια απόφαση ορίζονται: 
 
 α. ∆απάνες που µπορεί να αφορούν είτε 
 
 ί. υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν 
άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης είτε και 
 
 ϋ. δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της 
επιχείρησης και αναφέρονται σε: 
 
 - τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης και µερίσµατα των χρησιµοποιούµενων ιδίων 
κεφαλαίων, µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, 
 
 - έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής, 
 
 - δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι φόροι (εκτός του φ.Π.Α. και των 
εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, 
 
 - αποσβέσεις, έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού 
παραγωγής, καθώς και έξοδα µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι για τις 
συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν 
δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις. 
 
 β. Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν δύναται να υπερβαίνουν: 
 
 ί. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α` της Συνθήκης Ε.Ε. το 
35% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη 
µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόµενα έτη, 
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 ϋ. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ` της Συνθήκης Ε.Ε. το 
25% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη 
µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόµενα έτη. 
 
 Τα παρεχόµενα ποσοστά της υποπερίπτωσης (ί) είναι δυνατόν να προσαυξάνονται 
κατά 5% 
 
- στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι µικρότερο του 60% του µέσου 
όρου των 25 Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
 - στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. 
 
 
γ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας στις 
οποίες θα παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, τοµείς στους οποίους θα 
δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, το 
είδος και τα ποσοστά των χορηγούµενων ενισχύσεων, το σύνολο ή µέρος των 
οριζόµενων στην περίπτωση α` δαπανών, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις 
ρυθµίσεις των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου που αφορούν τη νοµική µορφή 
των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία 
συµµετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των 
ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που θα συµβάλλει στην εφαρµογή της 
µορφής αυτής χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
*** Η παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρ.37 παρ.8β Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α  
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007) 
 
 
  
  Άρθρο :10 
 
 Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων 
 
 Συνέπειες µη τήρησης Κυρώσεις 
 
  
  [Αρχική Μορφή του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α΄ 
1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόµου αυτού, µετά 
την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:} 
 
 
1. Α.. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Νόµου αυτού, µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη 
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων µεσαίων, µικρών και  
πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ) 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, πουν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του νόµου αυτού µετά την 1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν. 
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*  Όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4242/20014 
(Α΄ 50) 
 
 
 α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 
 
 β) Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της 
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
 γ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 
 
 δ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 
 
 ε) Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα 
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση 
της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 
 Αιτήµατα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόµενη επένδυση δεν µπορούν να 
εγκριθούν πάνω από δύο φορές. 
 
 Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής οργάνου: 
 
 (α) Να µεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα 
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι 
µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι 
µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής). 
 
***  Η υποπερίπτωση α` της περίπτωσης Β` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρ.37 παρ.9α  
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 β) Να εκµισθώσουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση 
δίδεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο 
παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει 
στον εκµισθωτή. 
 
 Αρχική µορφή της περίπτωσης Γ΄:  
Γ. Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον 
αριθµό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά τη δηµιουργία 
τους.} 
 
Γ. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού και των οποίων 
έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθµό 
των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά 
τη δηµιουργία τους και/ή τρία (3) έτη σε περίπτωση µεσαίων, µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του Κανονισµού (ΕΚ) 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, πουν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
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του νόµου αυτού µετά την 1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ. 
 
* Όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ. της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 
4242/20014 (Α΄ 50) 
 
{Προηγούµενη µορφή του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περ. ∆΄:  
∆. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α` οφείλουν, για διάστηµα πέντε (5) ετών από τη 
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της \παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να 
αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των 
υποχρεώσεων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της 
εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη 
συµπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και µέχρι τη λήξη του ως άνω 
διαστήµατος των πέντε (5) ετών.} 
 
∆. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ οφείλουν, για διάστηµα 
πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης ή τριών (3) ετών σε περίπτωση µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την κατάταξη του του Κανονισµού (ΕΚ) 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, πουν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του νόµου αυτού µετά την 1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρµόδιες 
υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που 
προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της 
εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) 
µηνών από τη συµπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης 
και µέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήµατος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών 
αντιστοίχως. 
 
* Όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτωση δ. της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 
4242/20014 (Α΄ 50) 
 
Σε περίπτωση µη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής 
ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιµο αυτό εισπράττεται 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται η 
διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης αυτής. 
 
 
*** Η περ.∆΄ προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρου 3 Ν.3752/2009,ΦΕΚ Α 40/4.3.2009. 
 
 2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 
 
 α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση 
δ΄ της παραγράφου 1 Α. 
 
 β) ∆ύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να 
παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄, γ΄ της παραγράφου 1Α 
και α΄, β΄ της παραγράφου 1Β. 
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 Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά τη 
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1Α χρονικού περιορισµού, 
επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης. 
 
Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην 
περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριµένο εξοπλισµό 
καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε 
οποιονδήποτε τρόπο της σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού στην εταιρία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.} 
 
∆. Εάν διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργούµενων θέσεων 
απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης, επιστρέφεται το µέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας 
που καταργήθηκε. 
 
"Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να 
γνωστοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
 Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της 
εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι µεσαία ή 
µικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η 
απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας." 
 
*** Τα άνω εντός " " προστέθηκαν µε το άρθρ.37 παρ.9β Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 7 παρ.5 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008:  
"5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2∆ του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 
ισχύουν και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο νόµο αυτόν, πριν από την 
τροποποίηση του µε το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α`), καθώς και για τις 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους νόµους 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α`), 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α`) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α`) και δεν απαιτείται για τη µεταβολή της 
εταιρικής σύνθεσης των εταιρειών η έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της 
απόφασης υπαγωγής οργάνου" 
 
  
Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται 
αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δηµοσίου 
συµφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή 
ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των 
οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής της επένδυσης ή του 
προγράµµατος ή του επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα 
οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή 
ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τµήµα της 
επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει 
ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. 
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«µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (Α`175), η οποία 
εφαρµόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρµογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών 
νόµων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά 
παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης που αφορά 
την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της 
επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
γνωµοδοτικής επιτροπής, µε µειωµένο προϋπολογισµό, αφαιρουµένων των ποσών 
επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγήσεις που 
αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, ανακαλούνται». 
 
*** Οι µέσα σε " " πιο πάνω φράσεις προστέθηκαν  στο τέλος του δεύτερου 
εδαφίου της περ. Ε`  µε την παρ.3 άρθρου 25 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90/18.4.2013. 
 
 Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόµο αρµόδια για 
τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η 
διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση µη τήρησης των 
ανωτέρω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την επιβολή ολικής 
ή µερικής επιστροφής η οποία µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έως 30%, της 
ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης 
και λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της 
υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συµµετοχής στην εταιρική σύνθεση της 
εταιρείας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκµισθώθηκε, το ύψος της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν, 
καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά 
τους όρους της υπαγωγής. 
 
 4. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση το Νόµο αυτόν γίνεται µε τη 
διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται 
κατά το ποσό των Νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους.  
Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο 
για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 
 
 5. Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόµενων φόρων 
 
 Α. Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής που σχηµατίστηκε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται 
στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 
 
 α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιµοποιούνται τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή 
έπαψαν να χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση και ακυρώθηκε η σύµβαση, για το ποσό που το 
αφορολόγητο αποθεµατικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων.  
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά 
στοιχεία, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η 
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πώληση ή η διακοπή της χρηµατοδοτικής µίσθωσής τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης 
τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόµενης 
δαπάνης της επένδυσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που ορίζει το παρόν. 
 
 β) Θα γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου 
αποθεµατικού και για το ποσό που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί. 
 
  
γ) ∆ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή 
µέλους της εταιρίας. 
 
 Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίστηκε φορολογείται: 
 
 α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο αποχώρησής του 
και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην 
εταιρία. 
 
 β) Σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µεταβιβάζοντος, 
στο χρόνο της µεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το 
ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία. 
 
γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεµατικού από εταίρο ή τους κληρονόµους του, 
στο όνοµα του αναλαµβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που 
αναλαµβάνεται από αυτόν. 
 
  
δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόµιµα µόνο 
µεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνοµα του κληρονόµου και για το ποσό που 
αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του θανόντος στην εταιρία. 
 
 ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 
αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού. 
 
 Γ. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και µη απόκτησης της χρήσης 
του εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση εντός της πενταετούς προθεσµίας που 
ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση υποχρεούται στην υοβολή 
συµπληρωµατικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος και 
για το µέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηµατισµού του 
αφορολόγητου αποθεµατικού. 
 
 
Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν 
αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου 
φόρου, που οφείλεται µε βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε 
πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της 
δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων 
επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών. 
 
"*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παράγραφο 12 άρθρου 14 Ν.3943/2011, 
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ΦΕΚ Α 66/31.3.2011:"Αφορολόγητα αποθεµατικά ή εκπτώσεις που έχουν 
σχηµατισθεί ή σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 
Α`), του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ81 Α`), του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α`), καθώς και µε 
οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο, λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών 
επενδύσεων, όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της 
επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία έγινε η 
διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. Για τα 
κέρδη αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της 
περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`) ή του 
άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`)". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ .παρ .Β΄ άρθρου 25  Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 
129/27.6.2006,σχ.µε πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που ενισχύονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) για επενδυτικά σχέδια 
παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και 
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 
  
 
 Άρθρο 11 
 
 Επιτροπή απλοποίησης διαδικασιών ιδιωτικών επενδύσεων 
  
 
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Επιτροπή για την 
καταγραφή διαδικασιών και αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και φορέων, σχετικών µε κάθε 
µορφής επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό 
την απλοποίηση των διαδικασιών αυτών, καθώς και την υπαγωγή τους σε ενιαίο 
φορέα διαχείρισης και ελέγχου. 
 
 2. Η Επιτροπή οφείλει να τελειώσει το έργο της µέσα στην προθεσµία που θα ορίζει 
η απόφαση για τη συγκρότησή της, η οποία και δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του 
έτους 2005. 
 
 
  
  Άρθρο :12 
 
 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
 
 1. Επενδύσεις ή προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια που µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος Νόµου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, ή 
έχουν ολοκληρωθεί γι` αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές αλλά δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως η περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους, διέπονται από τις 
διατάξεις που ίσχυαν έως την Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 
 2. ∆ιατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων 
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 α) ∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική 
απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 
µέχρι τη συµπλήρωση διετίας από την Έναρξη ισχύος της οπότε παύει η ισχύς της και 
µπορεί να εκδοθούν οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος 
Νόµου αποφάσεις. 
 
 β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση (xii) της περίπτωσης  
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ 
και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο µόνο όσον αφορά τον καθορισµό των 
περιοχών η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης  
κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 που διατηρήθηκε 
σε ισχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 
14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 γ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ των 
παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον 
καθορισµό των κριτηρίων και διαδικασιών χαρακτηρισµού από τη Γ.Γ.Α. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων αντίστοιχα, διατηρείται σε ισχύ και 
εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` 
εφαρµογή του έκτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τη 
µεταβατική διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε. 
 
 δ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του 
άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των προδιαγραφών των 
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού, καθώς και των στοιχείων που συνοδεύουν την 
οικονοµοτεχνική µελέτη, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο 
η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ε) Μέχρι της έκδοσης της προβλεπόµενης στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 15 
του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των κριτηρίων και 
διαδικασιών χαρακτηρισµού από τη Γ.Γ.Α. των προϊόντων ως καινοτοµικών, καθώς 
και της εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, διατηρείται σε ισχύ και 
εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` 
εφαρµογή της παρ. 17 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 στ) ∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική 
απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παρ. 16 του άρθρου 
6 του Ν. 2601/1998 µέχρι τη συµπλήρωση διετίας από την Έναρξη ισχύος της και 
µπορεί να εκδοθεί η προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 16 του άρθρου 5 του 
παρόντος απόφαση. 
 
*** Στην περίπτωση στ` της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντί της αναφοράς στην 
παράγραφο 16 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998 νοείται αναφορά στην παράγραφο 18 
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του παραπάνω άρθρου (άρθρ.37 παρ.10βi Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006. 
Έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007).  
  
 "ζ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 κοινής 
υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων 
ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού: α) ξενοδοχειακής µονάδας ή: β) των 
τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρούνται σε ισχύ και 
εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο αα) η κανονιστική απόφαση 43965/30.11.1994 
που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης λβ` της παραγράφου 1 του άρθρου  
2 του κ.ν. 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη 
της περίπτωσης ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε  
και ββ) η υπ` αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστική απόφαση που είχε εκδοθεί 
σύµφωνα µε το εδάφιο β` της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, 
αντιστοίχως. 
 
 Η παραπάνω απόφαση της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης αυτής έχει εφαρµογή 
και για τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)  
που έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 
διατάξεις του ν. 3299/ 2004." 
 
*** Η περ.ζ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.37 παρ.10α Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α  
276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
 
 
 η) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 κοινών 
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των προδιαγραφών των συνεδριακών 
κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των χιονοδροµικών κέντρων και των 
εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ και 
εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί  
κατ` εφαρµογή των περιπτώσεων θ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκαν σε ισχύ σύµφωνα µε τη 
µεταβατική διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε, καθώς και η οικεία απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις 
προδιαγραφές των χιονοδροµικών κέντρων. 
 
 θ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό επιπρόσθετων ειδικών κριτηρίων για τις 
επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και των υποπεριπτώσεων (vi), 
(vii), (viii), (ix) και (x), καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 3, που εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατηρείται σε 
ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει 
εκδοθεί και τροποποιηθεί κατ` εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, 
όπως ίσχυε. 
 
 ι) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και κατά περίπτωση 
εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση του Ν. 2601/1998 που 
εκδόθηκε κατ` εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αυτού, όπως ίσχυε. 
 
 ια) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 15  
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ου άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής, καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της σύµφωνα µε  
την περίπτωση στ΄ της ίδιας παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται  
για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ` εφαρµογή 
της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του 
άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ιβ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη 
σύσταση Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηµατικών Σχεδίων και της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και µέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής 
τους, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε 
ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατ` εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης β΄ και της 
περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ιγ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 
του άρθρου 8 αποφάσεων των Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών για τη σύσταση 
των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών, καθώς και µέχρι την έκδοση των 
αποφάσεων συγκρότησής τους, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω 
παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι 
κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της 
παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ιδ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του 
άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Ειδικής Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης 
συγκρότησής της, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, 
διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση 
που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 
2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
*** Στις περιπτώσεις ιγ` και ιδ` της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όπου γίνεται 
αναφορά στο άρθρο 8 του παρόντος νόµου νοείται αναφορά στο άρθρο 7 του ίδιου 
νόµου.(άρθρ.37 παρ.10βii Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από 
την 1η Ιανουαρίου 2007).  
 
 ιε) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) (ii) της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη 
σύσταση των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου και των Ειδικών Οργάνων Ελέγχου 
διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση 
που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της περίπτωσης α΄ 
της παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ιστ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 
του άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Ειδικών Οργάνων 
Ελέγχου στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές 
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αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 
της παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 ιζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του 
άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου  
(Π.Ο.Ε.) διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική 
απόφαση που εκδόθηκε κατ` εφαρµογή της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της 
παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
  
ιη) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 18 του  
άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τις αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, 
εισηγητών, γραµµατέων και αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών 
επιτροπών, καθώς και των µελών των οργάνων ελέγχου, διατηρούνται σε ισχύ και 
εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
κατ` εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παρ. 22 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως 
ίσχυε. 
 
 ιθ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 20 του 
άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση της ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο 
η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της παραγράφου 4 του 
άρθρου 13 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης ο΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
  
κ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για 
τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε κατ` 
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα 
µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 
2601/1998, όπως ίσχυε. 
*** Στην περίπτωση κ` της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται η φράση  
"περίπτωση β` της παραγράφου 1" µε τη φράση "περίπτωση α` της παραγράφου 4". 
(άρθρ.37 παρ.10βiii Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Εναρξη ισχύος από την 1η  
Ιανουαρίου 2007).  
 κα) ∆ιατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται η προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 8 κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τµηµατικής 
καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά σχέδια, αρµοδιότητας Υπουργείου  
Ανάπτυξης, καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά που 
προβλέπεται στην ίδια ως άνω παράγραφο, που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή της 
παραγράφου 8 του άρθρου 23α του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης π΄ της παρ. 
2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 
 
 κβ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καταβολής της 
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επιχορήγησης στις ειδικές επενδύσεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον 
παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της 
παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998. 
 
 3. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 
11, καθώς και το άρθρο 14 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, εκτός των διατάξεων της παρ. 35 του άρθρου 6 και 
της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτού που διατηρεί σε ισχύ την παρ. 13 του 
άρθρου 23 του ν.1892/1990, η οποία ενσωµατώθηκε στην κωδικοποίηση των 
αναπτυξιακών κινήτρων ως άρθρο 23γ του π.δ. 456/1995 και διατηρείται σε ισχύ. 
 
 4. Ειδικά για τις επενδύσεις του Ν. 2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και 
δεν έχει κατά την Έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν 
της µιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 27, του άρθρου 8 παρ. 24 του Ν. 2601/ 1998, καθώς και του άρθρου 21 
παρ. 5 του Ν. 3259/2004 για την εφαρµογή των αφορολόγητων εκπτώσεων µέχρι την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων εντός της προβλεπόµενης πενταετίας. 
 
 5. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6  
του Ν. 3219/2004 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 3259/2004, 
τροποποιείται µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος, από 
τότε που ίσχυσε. 
 
 6. α) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η Καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων 
ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στους 
Νόµους 1262/1982, 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ συνεχίζει να 
γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 20 και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 21 
του άρθρου 8, καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2601/1998. Στο 
πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στον ΕΟΜΜΕΧ η προβλεπόµενη από την 
περίπτωση γ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 Γνωµοδοτική Επιτροπή, η 
οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης 
και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή 
µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής 
και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί µε τους Νόµους 1262/1982, 
1892/1990 και 2601/1998. 
 
 β) Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 18 του 
άρθρου 7 του παρόντος Νόµου ισχύουν και για τη Γνωµοδοτική Επιτροπή του Ν. 
2601/1998 του ΕΟΜΜΕΧ. 
 
 7. α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραµµάτων που  
έχουν εγκριθεί στις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.1262/1982 από την Α.Τ.Ε. 
συνεχίζει να γίνεται από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα αυτού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1892/1990, όπως 
διατηρήθηκε µε τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου 11α του άρθρου 14 του Ν. 
2601/1998. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στην Α.Τ.Ε. η προβλεπόµενη 
από την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου Νόµου 
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1892/1990 Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα τροποποίησης 
αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, καθώς και 
για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 
καταβληθεί µε τους Νόµους 1892/1990 και 1262/1982. 
 
 β) Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 7 
του παρόντος Νόµου ισχύουν και για τη Γνωµοδοτική Επιτροπή του ν.1892/1990 της 
Α.Τ.Ε.. 
 
 8. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επενδυτικών σχεδίων που 
αφορούν στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων, τα 
οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 
εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δηµιουργία 
εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων, καθώς και τα επενδυτικά  
σχέδια των µεταφορικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, 
συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών 
οχηµάτων, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων  
µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και 
αποµακρυσµένες περιοχές, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, υποβάλλονται µετά 
την έκδοση των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3. 
 
 (9. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επιχειρηµατικών σχεδίων  
 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται µετά την έκδοση της προβλεπόµενης 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 κοινής υπουργικής απόφασης). 
 
*** Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 7 παρ.4β Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 
6/29.1.2008. 
 
 10. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου των επενδύσεων του άρθρου 6 του Ν. 
2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 
(Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 
 
   
 11. Όπου στο κεφάλαιο Β΄ του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄/29.12.1995) «Εταιρίες 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα, γίνεται αναφορά στο Ν. 1892/1990, νοείται ο παρών Νόµος. 
 
 
  
  Άρθρο :13 
 
 Έναρξη ισχύος 
 
 Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
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  Ζ. Κυρώσεις αποφάσεων: 

 

Άρθρο 26 Κυρώνεται, με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 του  νόμου 4146/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η  με Αριθμ. Πρωτ:  

48525/ΥΠΕ/5/04425/E/Ν.3299/04/13-11-2012 απόφαση του  Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «  Υπαγωγή της επιχείρησης 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 

3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 

επιχορήγησης 

 

Άρθρο 27 Κυρώνεται, με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 του  νόμου 4146/2013 , σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ:   

48563/ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/ 13-11-2012 απόφαση του  Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της υπό σύσταση 

επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου  της  με το κίνητρο της  επιχορήγησης. 

 

Άρθρο 28 Κυρώνεται, με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4 του  νόμου 4146/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 

41728/ΥΠΕ/5/03148/E/Ν.3299/04/02-10-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τα «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την 

ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης 

 

Άρθρο 29 Κυρώνεται, με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 του νόμου 4146/2013, η Απόφαση 

Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφασης με 

την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε. για την ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης 

 

Άρθρο 30 Κυρώνεται, με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 του νόμου 4146/2013, η Απόφαση 

Τροποποίησης της υπ. ςριθμ. 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφασης με 

την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας 

ΤτηςΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧτηςΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε. για την ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


