ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επιλέξιµες θεωρούνται ελληνικές υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που πρόκειται
να υλοποιήσουν ένα από τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Ι. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου, τα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε 2
κατηγορίες, που επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Ι ανά επιλέξιµο τοµέα
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, επιλέξιµες θα θεωρηθούν οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν επενδυτικά
σχέδια εντός της ελληνικής επικράτειας, µε την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία κατηγοριών
αντίστοιχων µε τις Β’ κ Γ’ κατηγορίες του ισχύοντος Κ.Β.Σ. στην Ελλάδα.
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Λήψη επιχορήγησης: Αφορά στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος της επιλέξιµης
επένδυσης.
Λήψη επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το
∆ηµόσιο τµήµατος
των καταβαλλόµενων δόσεων leasing που αφορά την απόκτηση µηχανολογικού
εξοπλισµού, όπου η µέγιστη
διάρκεια της δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
Φορολογική απαλλαγή: Αφορά την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη
διανεµόµενων κερδών
από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που ενέχουν υλοποίηση επενδυτικού
σχεδίου ή απόκτηση
µηχανολογικού εξοπλισµού µέσω leasing για την πρώτη 10ετία από την πραγµατοποίηση
της επένδυσης.
Επιδότηση κόστους δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας: Αφορά την κάλυψη για µία
διετία τµήµατος των
µισθολογικών εξόδων για τις δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας που εντάσσονται στο
επενδυτικό σχέδιο και
αφορούν την πρώτη 2ετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Παρατήρηση: Η υποβολή
επενδυτικών σχεδίων µπορεί να αφορά τα εξής είδη ενισχύσεων: (1) Λήψη επιχορήγησης
ή/και λήψη επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(2) Φορολογική απαλλαγή.
(3) Επιδότηση κόστους δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.
(4) Συνδυασµός των παραπάνω ειδών ενισχύσεων, υπαγόµενα σε ειδικά καθεστώτα
ενίσχυσης.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Μεταξύ των επιλέξιµων και µη επιλέξιµων δαπανών που αναλύονται στο Παράρτηµα ΙΙ και
ΙΙΙ, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών:
∆απάνες κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων
∆απάνες αγοράς µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, ψυγείων.
∆απάνες προµήθειας, εγκατάστασης παραγωγικού εξοπλισµού, εξοπλισµού ποιοτικού
ελέγχου.
∆απάνες αγοράς γηπέδων έως 10% της επένδυσης για µικρές επιχειρήσεις
∆απάνες προµήθειας Η/Υ και προµήθειας, παραµετροποίησης λογισµικού, το σύνολο των
οποίων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% επί του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
Άϋλες δαπάνες και δαπάνες αµοιβές συµβούλων ,σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το
10% επί του συνολικού προϋπολογισµού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ελάχιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία
επιχείρησης ως εξής:
- Mεγάλες επιχειρήσεις: 500.000,00 ΕΥΡΩ / Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000,00 ΕΥΡΩ /
Μικρές επιχειρήσεις: 150.000,00 ΕΥΡΩ / Πολύ µικρές επιχειρήσεις: 100.000,00 ΕΥΡΩ.
Συνολικά, για την ίδια παραγωγική µονάδα το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων δεν θα πρέπει
να ξεπερνάει αθροιστικά σε διάρκεια µιας 5ετίας τα
20.000.000,00 ΕΥΡΩ. Στο παράρτηµα VΙ επισυνάπτονται τα κριτήρια ορισµού των
επιχειρήσεων. Η ιδία συµµετοχή (ιδία κεφάλαια & τραπεζικός δανεισµός) του επενδυτή , ανά
υπαγόµενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής:
- Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα ιδία κεφάλαια
που ορίζονται είτε ως καταβεβληµένο αρχικό κεφάλαιο (για τις υπό ίδρυση) είτε ως αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου (για τις υφιστάµενες), θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό
25%. Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται µε

τραπεζικό δανεισµό. - Για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης κόστους
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας, η ιδία συµµετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον 25%, και θα µπορεί να καλυφθεί είτε µε ιδία κεφάλαια είτε µε τραπεζικό
δανεισµό.
∆!ΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Σχεδίου Νόµου (ποσοστό επιχορήγησης ανά
κατηγορία επένδυσης και είδος ενίσχυσης), η Ελληνική Επικράτεια χωρίζεται σε 3
Γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικότερα, στο Παράρτηµα ΙV & V αναλύονται οι γεωγραφικές
ζώνες καθώς και τα ποσοστά των ενισχύσεων ανά Γεωγραφική Ζώνη και ανά Κατηγορία
Επένδυσης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης (όπως αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής)
µπορεί να παραταθεί έως και 2 έτη, µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετικό αίτηµα το
αργότερο 6 µήνες από την λήξη της προθεσµίας
ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης. ∆ίνεται δυνατότητα
αιτιολογηµένης υπέρβασης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού για 5%
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Επιχορήγησης: Σε δύο ισόποσες δόσεις, µε την υλοποίηση του 50% και µε την ολοκλήρωση
της επένδυσης αντίστοιχα. ∆ύναται να ληφθεί προκαταβολή µέγιστου ποσοστού 50% µε
καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
Με τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης καταβάλλεται το 50%, ενώ το υπολειπόµενο 50%
καταβάλλεται µε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης επένδυσης και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας. Επιδότησης κόστους δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας: Καταβάλλεται ανά
εξάµηνο, όπου η πρώτη αίτηση καταβολής υποβάλλεται εντός 1 έτους από τη λήξη της
προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ 2007
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η
«ΑΝΑΓΝΩΣΗ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Στόχος των παρακάτω διευκρινήσεων είναι να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο επενδυτή στην
κατανόηση στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό της περίληψης του αναπτυξιακού νόµου καθώς
και των πινάκων που επισυνάπτονται στις παρακάτω σελίδες. Ειδικότερα, προτείνουµε στον
υποψήφιο επενδυτή να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα, ώστε να καταλήξει σε ένα
εύλογο συµπέρασµα αναφορικά µε την τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης τους στον νέο
αναπτυξιακό νόµο, των κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων τα οποία ενισχύονται, των
επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά, καθώς και των
ποσοστών της επιχορήγησης η οποία δύναται να ληφθεί µέσα από την υλοποίηση της
προτεινόµενης επένδυση :
Βήµα 1ο : Ο προσδιορισµός µίας επιχείρησης ως πολύ µικρής, µικρή, µεσαίας ή µεγάλης
σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙ προσδιορίζει και τον αντίστοιχο ελάχιστο προϋπολογισµό των
υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων, όπως:
Για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων
που µπορούν να υποβάλλουν αντιστοιχεί στα 100.000,00 ΕΥΡΩ.
Για τις µικρές επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων που
µπορούν να υποβάλλουν αντιστοιχεί στα 150.000,00 ΕΥΡΩ.
Για τις µεσαίες επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων που
µπορούν να υποβάλλουν αντιστοιχεί στα 250.000,00 ΕΥΡΩ.
Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων που
µπορούν να υποβάλλουν αντιστοιχεί στα 500.000,00 ΕΥΡΩ.
Βήµα 2ο: Το δεύτερο βήµα αφορά στο να προσδιορίσει ο υποψήφιος επενδυτής σε ποιο
τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τοµέα ή στον τοµέα του τουρισµού) ανήκει η
δραστηριότητά του, καθώς και σε ποια κατηγορία επένδυσης µπορεί να υπαχθεί το
επενδυτικό σχέδιο που επιθυµεί να υποβάλλει. Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα µε το αν µία
επιχείρηση δραστηριοποιείται στον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τοµέα ή στον τοµέα
του τουρισµού, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια, τα οποία
ανήκουν σε συγκεκριµένη κατηγορία από το σύνολο των 2 κατηγοριών επενδύσεων, όπως
φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι.

Βήµα 3ο: Το τρίτο βήµα αφορά στο να προσδιορίσει ο επενδυτής ποιες επιλέξιµες δαπάνες
µπορούν να συµπεριληφθούν στο συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο που επιθυµεί να
υποβάλλει. Ο εν λόγω προσδιορισµός για τα επενδυτικά σχέδια πραγµατοποιείται µε τις
επιµέρους υπουργικές αποφάσεις. 6στόσο, επισυνάπτεται πίνακας µε τις γενικές επιλέξιµες
και µη επιλέξιµες δαπάνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ & ΙΙΙ) που µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα
επενδυτικό σχέδιο.
Βήµα 4ο: Το τέταρτο βήµα αφορά στον προσδιορισµό από τον επενδυτή της γεωγραφικής
θέσης υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτή κατηγοριοποιείται σύµφωνα µε τον πίνακα του
Παραρτήµατος IV.
Βήµα 5ο: Το πέµπτο βήµα αφορά στο να προσδιορίσει ο επενδυτής σε ποιο υπαγόµενο είδος
οικονοµικής ενίσχυσης από το σύνολο των τριών (λήψη επιδότησης ή / και λήψη
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση κόστους
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας) επιθυµεί να συµµετάσχει. Εφόσον, ο υποψήφιος
επενδυτής έχει προσδιορίσει τα παρακάτω:
το είδος της οικονοµικής ενίσχυσης που θέλει να λάβει,
σε ποια κατηγορία επένδυσης ανήκει το επενδυτικό σχέδιο που θέλει να υποβάλλει,
την περιοχή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση, µε βάση την οποία µπορεί να
εξάγει το συµπέρασµα για το σε ποια γεωγραφική ζώνη ανήκει αυτή (Παράρτηµα ΙV), είναι
σε θέση µε τη βοήθεια του Παραρτήµατος V να προσδιορίσει το ποσοστό της επιχορήγησης
που µπορεί να λάβει. Στη περίπτωση του ευεργετήµατος της επιχορήγησης και της
επιδότησης κόστους απασχόλησης δύναται να προσαυξηθεί το ποσοστό ενίσχυσης σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα V. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, το µέγιστο ποσοστό της βοήθειας για το σύνολο των
οικονοµικών ενισχύσεων, πλην αυτής που αφορά την φορολογική απαλλαγή, δεν µπορεί να
ξεπεράσει τα ποσοστά επιτρεπόµενης ενίσχυσης βάσει του χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Λήψη επιχορήγησης ή / και Χρηµατοδοτική Μίσθωση Φορολογική Απαλλαγή Επιδότηση
Κόστους
Απασχόλησης 2η ΚΑΤ. – Γ Ζώνη 55% 100% 55%
Λήψη επιχορήγησης ή / και Χρηµατοδοτική Μίσθωση Φορολογική Απαλλαγή Επιδότηση
Κόστους
Απασχόλησης 2η ΚΑΤ. – Α Ζώνη 35% 70% 35%
Λήψη επιχορήγησης ή / και Χρηµατοδοτική Μίσθωση Φορολογική Απαλλαγή Επιδότηση
Κόστους
Απασχόλησης 1η ΚΑΤ. – Β Ζώνη 50% 100% 50%
Παράδειγµα 3: Επενδυτικό σχέδιο για την δηµιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου 100 KW
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από νεοϊδρυθείσα επιχείρηση την περιοχή Πιερίας. Η
επιχείρηση ανήκει σε ιδιώτη χωρίς άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Παράδειγµα 1: Ένας
επενδυτής διαθέτει στην κυριότητα του παραδοσιακό οίκηµα στο
!ήµο !ράµας, το οποίο θέλει να το µετατρέψει σε ξενοδοχειακή µονάδα κατηγορίας 3
αστέρων (3*). Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, σύµφωνα µε τους Πίνακες του
Παραρτήµατος Ι ανήκει στην 2η Κατηγορία επενδύσεων, στον τοµέα του Τουρισµού.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙV ο νοµός ∆ράµας ανήκει στην Γ Ζώνη.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η εταιρεία είναι µικρή ή µεσαία επιχείρηση (Παράρτηµα V)
δύναται να επιχορηγηθεί µε επιπρόσθετο ποσοστό 10% ή 20%. Οπότε, το ποσοστό της
επιχορήγησης το οποίο µπορεί να λάβει, ανάλογα µε το είδος της οικονοµικής ενίσχυσης,
φτάνει στο 60% και τελικά το ποσοστό ενίσχυσης διαµορφώνεται ως εξής: Παράδειγµα 2:
Επενδυτικό σχέδιο για ίδρυση µεταποιητικής επιχείρησης παραγωγής επίπλων µε πρόβλεψη
για 15 άτοµα προσωπικό και 3.000.000 ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών στην περιοχή της
Αττικής Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, σύµφωνα µε τους Πίνακες του Παραρτήµατος Ι
ανήκει στην 1η Κατηγορία επενδύσεων και ειδικότερα στα επενδυτικά σχέδια του
δευτερογενή τοµέα παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την
ηλιακή. Καθώς η επένδυση θα
πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Πιερίας, σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος IV ανήκει
στη Β Ζώνη. Το ποσοστό της επιχορήγησης το οποίο µπορεί να λάβει, προσαυξηµένο κατά
20% διότι πρόκειται για µικρή επιχείρηση (Παράρτηµα VI), αναλύεται ως εξής ανάλογα µε
το είδος της οικονοµικής ενίσχυσης: Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, σύµφωνα µε τους
Πίνακες του Παραρτήµατος Ι ανήκει στην 2η Κατηγορία επενδύσεων, και ειδικότερα στα
επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης. Καθώς η επένδυση θα πραγµατοποιηθεί
εντός του Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙV ανήκει στην Α
Ζώνη. Επιπρόσθετα, εφόσον η εταιρεία θα είναι µικρή επιχείρηση (Παράρτηµα VΙ) δύναται
να επιχορηγηθεί µε επιπρόσθετο ποσοστό 20%. Οπότε, το ποσοστό της επιχορήγησης το

οποίο µπορεί να λάβει, ανάλογα µε το είδος της οικονοµικής ενίσχυσης, αναλύεται σύµφωνα
µε τον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι για τις νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις,
προβλέπεται να επιδοτηθεί και το κόστος λειτουργίας των 5 πρώτων ετών σύµφωνα µε
αναµενόµενη κοινή υπουργική απόφαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(α). !ευτερογενής Τοµέας
i) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα
την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα, επενδυτικά
σχέδια συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας.
ii) 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. (β).
Τοµέας Τουρισµού
i) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων
κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή ξενοδοχειακών µονάδων που
έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο
διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το
χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
ii) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων
κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, σε κτίρια που
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους
αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης. Επίσης
εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει
προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό
να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους
αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
iii) Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών
εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινοχρήστων χώρων, νέων χρήσεων επί των
κοινοχρήστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες
τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, µε σκοπό την παροχή
πρόσθετων υπηρεσιών.
iv) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες
τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
v) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων
κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης.
vi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
vii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
ix) 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').
x) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός θαλασσοθεραπείας.
xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων τουρισµού υγείας.
xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισµού.
(γ). Τριτογενής Τοµέας
i) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, υπό
ενιαίο φορέα, για την δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών
κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του
παρόντος άρθρου.
ii) Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών ή και εµπορικών επιχειρήσεων 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 παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου.
iii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
iv) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και συναφούς
εξοπλισµού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο ΟΤΑ,
Περιφερειών κλπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής µε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.
v) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας
κλίµακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδοµή.
vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού.

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.
viii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
ix) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή/και
υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιµών ελέγχου και διακριβώσεων.
x) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και
εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές, όπως
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής
Ναυτιλίας.
xi) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής
χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων,
επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη
των µόνιµων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών
σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης
στεγασµένων ή/ και
ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων
τουλάχιστον 30 θέσεων.
δ) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των
περιπτώσεων (α), (β), (ε), (στ) και (ζ) των κατηγοριών 1 και 2
i) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης του
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλµυρου
νερού.
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.
iii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό
σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις
κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά
προηγµένης τεχνολογίας.
v) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό εργαστηρίων εφαρµοσµένης
βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
vi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας
στην παραγωγή διαδικασία.
vii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία και εµπορευµατοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων
και υπηρεσιών.
viii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων
προϊόντων ή και υπηρεσιών.
ix) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών συµπεριλαµβανοµένου και
του αναγκαίου λογισµικού για την δηµιουργία επέκταση ή/και ανάπτυξη στον χώρο του
βιοµηχανοστάσιου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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.
xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού
σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των
µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού
κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού
κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς
(2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη
σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και µεταλλευτικών
επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ και επιχειρήσεων ανάπτυξης
λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον
τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς
και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε ένα ή περισσότερους από τους
επόµενους στόχους:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών.
3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων /
υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών.
4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των
υφιστάµενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.
5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική
Επικράτεια.
6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την 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.
2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ε). Πρωτογενής Τοµέας
i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
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 θα οριστούν µε την κοινή
Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.
iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή
κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας µη προερχόµενα από
µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά θα οριστούν µε την κοινή Υπουργική απόφαση της
παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.
iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου και βιολογικής
γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισµένου ή ηµιεσταυλισµένου τύπου και
αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά θα
οριστούν µε την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.
(στ). !ευτερογενής Τοµέας
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.
ii) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
iii) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης, όπως ορίζεται στην Στατιστική
Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής 3ραστηριότητας (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.∆.).
iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού.
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.
vi) Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού για την
παραγωγή πόσιµου ύδατος.
vii) 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, πλην εκείνων για τα οποία
απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 2(α) του παρόντος
άρθρου.
(ζ). Τοµέας Τουρισµού
i) 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.
ii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική
ανάπτυξη της χώρας.
iii) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων
(3*), πρώην Β΄ τάξης.
(η). Τριτογενής Τοµέας
i) 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
λειτουργικών, 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.
ii) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίµων και υγραερίων, για τη δηµιουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών καυσίµων
και υγραερίων σε νησιά.
iii) 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.
iv) Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές µονές καθώς και την Ιερά Κοινότητα του
Αγίου Όρους για την ανέγερση και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων
τους σε ξενώνες, καθώς και τια την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή
κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και
χειροτεχνίας.
**********ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
**********
Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πρέπει να αφορούν
τουλάχιστον µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. την δηµιουργία νέας µονάδας
2. την επέκταση της υπάρχουσας µονάδας
3. τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
4. τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
2 Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα
και υπό την προϋπόθεση ότι η µονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία της , αποκτάται από
ανεξάρτητο επενδυτή και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
3 Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των βιοµηχανικών
επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.Π.Α. και ΒΙΟ.Π.Α.) και των τεχνοπόλεων ή
τεχνολογικών πάρκων.
4 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Τα
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένου των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού.
6 ∆απάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των
παραγόµενων προϊόντων.
7 3απάνες 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..
8 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.
9 Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο της µονάδας.
10 Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή
εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη
στέγαση, την αναψυχή ή την συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και
αίθουσες κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι
εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
11 ∆απάνες 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.
12 ∆απάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ προκειµένου για επενδύσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή συµπαραγωγής.
13 ∆απάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης που αφορούν σε
δρόµους , στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και περιχάραξης, προκειµένου για

µεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης
βιοµηχανικών ορυκτών.
14 ∆απάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς υγρών καυσίµων
και υγραερίων σε νησιά.
15 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του εξοπλισµού που
προορίζεται για την υποδοµή και την κίνηση τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την
εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες
και αποµακρυσµένες περιοχές.
16 ∆απάνες 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.
17 ∆απάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία.
18 ∆απάνες 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
καταχώρησης της εφεύρεσης για µια 5ετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται
επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευση της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιο εκείνου
των τελών.
19 ∆απάνες για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων που έχουν
αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.
20 ∆απάνες που συνδέονται για τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή τεχνικές
γνώσεις.
21 ∆απάνες µελετών και τις δαπάνες συµβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου, που αφορούν οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους λειτουργιών
της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών,
ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και
συγκριτικών µελετών επιδόσεων.
22 ∆απάνες 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.
23 ∆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.
24 ∆απάνες αγοράς γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
25 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 3ηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., τις ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ και ΒΙΟ.Π.Α.), την Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή, την Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, 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.
26 Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον 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.
27 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
28 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.
29 Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1 Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι 6 θέσεων.
2 Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

3 Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις
4 Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον
φορέα της επένδυσης
5 Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον
κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη
λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας
6 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
7 Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων,
ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων ανεξάρτητα από
την τάξη.
8 Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
9 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.
**********ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **********
Κατόπιν έκδοσης κοινής Υπουργικής Απόφασης και κατόπιν προηγούµενης έγκρισης από την
Ευρωπαϊκή επιτροπή, αναµένεται η ενίσχυση της δηµιουργίας πολύ µικρών ή µικρών
επιχειρήσεων καθώς και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί
κατά την τελευταία πενταετία. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ ή του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ
ανάλογα µε την περιφέρεια στην οποία υπάγεται η επιχείρηση όπως αυτές θα οριστούν µε
την κοινή απόφαση.
Οι ενισχυόµενες δαπάνες που µπορεί να αφορούν είτε
υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση
σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης είτε και
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. Τα
ποσοστά ενίσχυσης αναµένεται να ανέρχονται από 25% έως 35% των ενισχυόµενων
δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης
και από 15% έως 25% κατά τα δύο επόµενα έτη ανάλογα µε την περιφέρεια στην οποία
υπάγεται η επιχείρηση όπως αυτές θα οριστούν µε την κοινή απόφαση. Τα παρεχόµενα
ποσοστά 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 5.000 κατοίκων.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας στις οποίες θα
παρέχονται οι ενισχύσεις, 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 δαπανών, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από
τις ρυθµίσεις των λοιπών διατάξεων που αφορούν την νοµική µορφή των επιχειρήσεων, το
ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συµµετοχή, τον τρόπο και τα
κριτήρια αξιολόγησης, την
διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια θα συµβάλλει στην
εφαρµογή της µορφής αυτής χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
**********ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ **********
Η έναρξη της πραγµατοποίησης των επενδυτικών δαπανών είναι δυνατόν να αρχίσει αµέσως
µετά την χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας από τις αρµόδιες υπηρεσίες και µε

αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, δεδοµένου ότι αυτή δεν δεσµεύει την κρίση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την υπαγωγή ή µη
της επένδυσης στις διατάξεις του νόµου. Η χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας είναι
δυνατόν να ζητηθεί µε την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των απαιτούµενων
δικαιολογητικών προς τις αρµόδιες προς την εξέτασή της αρµόδιες υπηρεσίες ή φορείς από
τον φορέα της επένδυσης προκειµένου να προχωρήσει σε έναρξη υλοποίησης της
επένδυσης. Εντός προθεσµίας πέντε εργασίµων (5) ηµερών το αίτηµά του αυτό εξετάζεται
από την Υπηρεσία, η οποία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου και
εφόσον αυτός περιέχει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δίδεται έγγραφη επιβεβαίωση προς
τον αιτούντα ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε ικανοποιεί καταρχήν τους όρους
επιλεξιµότητας που τίθενται από τον νόµο. Η παραπάνω επιβεβαίωση δεν συνεπάγεται και
την τελική υπαγωγή του επιχειρηµατικού σχεδίου, η οποία θα κριθεί µετά την αξιολόγηση
αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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΄.
Β Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ν.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). Των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης
Γ Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας,
3ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας,
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
3υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ & ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης Γεωγραφική Ζώνη Α Β Γ Κατηγορία 1Η 20%
30% 40% Κατηγορία 2η 15% 25% 35% Φορολογική απαλλαγή Γεωγραφική Ζώνη Α Β Γ
Κατηγορία 1Η 60% 100% 100% Κατηγορία 2η 50% 100% 100% Παρατηρήσεις:
Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό
(10%).
Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως
είκοσι τοις εκατό (20%).
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) ευρώ.
Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης (δ) και των
υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης (ε) της 1ης
κατηγορίας παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί από 0 έως 10 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος
εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι µικρότερος από € 2.000.000,00.
Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί λιγότερα από 50 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος
εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι µικρότερος από € 10.000.000,00.
Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί λιγότερα από 250 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος είναι
µικρότερος από € 50.000.000,00, καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι µικρότερος
από € 43.000.000,00. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί περισσότερο από 250 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών της είναι µεγαλύτερος από € 50.000.000,00, καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός
της είναι µεγαλύτερος από € 43.000.000,00.
Κριτήριο Ανεξαρτησίας: !εν συµµετέχει σε αυτήν µια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι µη
µικροµεσαία (σύµφωνα µε το
ορισµό αυτής), σε ποσοστό που ξεπερνάει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου.

