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ΝΟΜΟ 3299/04
Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια
Στον πρωτογενή τοµέα:
α. Υπάγονται επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης προϊόντων
αλιείας και ιχθυοτροφίας µη προερχόµενα από µεταποιητική δραστηριότητα.
β. Επενδυτικά σχέδια αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης
τεχνολογίας, που αφορούν:
- Μονάδες καλλιέργειας θαλάσσιων ιχθύων.
- Ιχθυογεννητικούς σταθµούς (ΙΧΣ) θαλάσσιων ιχθύων.
- Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας και εκτροφής ψαριών γλυκού νερού.
- Μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών ετήσιας δυναµικότητας έως 5.000 τόνους.
Στον δευτερογενή τοµέα:
γ. Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τοµέα που αφορούν µεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας Στον τριτογενή τοµέα:
δ. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
ε. 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 Άλλες προϋποθέσεις Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην παρούσα
απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων
µονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Τα επενδυτικά σχέδια
εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων δεν µπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής
δυναµικότητας αυτών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και µπορεί να υλοποιούνται µε ή
χωρίς αλλαγή του τόπου
εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που η επερχόµενη αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας
υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Οι
ενισχύσεις παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα οποία (α) συµβάλλουν σε διαρκή οικονοµικά
οφέλη της
προβλεπόµενης διαρθρωτικής βελτίωσης, (β) προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και
οικονοµικής βιωσιµότητας και (γ) αποφεύγουν τις δυσµενείς επιπτώσεις, ιδίως τον κίνδυνο
δηµιουργίας πλεονασµατικών ικανοτήτων παραγωγής. Ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες
προορίζονται για την αύξηση της παραγωγής εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά κατά
περίπτωση, για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή της υγείας των ανθρώπων ή των
ζώων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, για τη µείωση της περιβαλλοντικής
ρύπανσης ή έργα εγκατάστασης ή βελτίωσης της
κυκλοφορίας του ύδατος εντός των µονάδων υδατοκαλλιέργειας
.
∆υνατότητα επιχορήγησης – Προβλεπόµενα ποσοστά
1. Βάση τής περιοχής υλοποίησης τής επένδυσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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΄.
15%
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 25%

Γ Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας,
∆ράµας, 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
∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας) 35% Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν
τις ενισχύσεις για επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή για
επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Για
φορολογική απαλλαγή ισχύει ποσοστό 60% για την Γεωγραφική Ζώνη Α και 100% για τις
υπόλοιπες περιοχές.
2. Βάση του µεγέθους του φορέα τής επένδυσης (επιπρόσθετα των παραπάνω)
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%).
Ελάχιστος συνολικός προϋπολογισµός επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στον
Ν.3299/04
Στις ενισχύσεις του Ν.3299/04, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία υπερβαίνουν το
ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω:
- _εν επιχορηγούνται Μεγάλες επιχειρήσεις.
- Για µεσαίες επιχειρήσεις, € 250.000
- Για µικρές επιχειρήσεις, €150.000
- Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, € 100.000
Το µέγεθος των επιχειρήσεων ορίζεται ως ακολούθως:
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: 3εν 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.
Είδη Ενισχύσεων – Ποσοστά Επιχορήγησης
Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Ν.3299/04, µπορούν να ενισχυθούν εναλλακτικά µε
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Επιχορήγηση (δωρεάν παροχή από το 3ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη
τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) ή και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) (κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των
καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού).
(β) Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος 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).
(γ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης
(κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος του µισθολογικού κόστους των
δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού
σχεδίου, θέσεων απασχόλησης).
Σχετικά µε τους παραπάνω αναφερόµενους εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης, έχουµε να
παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:

H περίπτωση της επιχορήγησης και της επιδότησης leasing είναι συµφέρουσα όταν ο
φορέας της επένδυσης δεν διαθέτει όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που
προτίθεται να κάνει.
H περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της
επένδυσης: α) διαθέτει όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να
κάνει και β) έχει δεδοµένη υψηλή κερδοφορία.
H περίπτωση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης είναι συµφέρουσα όταν ο
φορέας της επένδυσης: α) διαθέτει όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που
προτίθεται να κάνει και β) όταν η επιχείρηση είναι εντάσεως εργασίας.
Ίδια συµµετοχή
Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης
της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο
του 25% των ενισχυόµενων δαπανών. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση
που έχει εγκριθεί µε την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση
απόφασης αυτής. Η ίδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο
καθεστώς της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο. Ως ίδια συµµετοχή του
επενδυτή για τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες νοείται το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους. Ως ίδια
συµµετοχή του επενδυτή για τις υφιστάµενες εταιρείες νοείται:
a. Το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε µετρητά
εισφορές των εταίρων. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών πρέπει να
γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04. 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.
b. 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
προβλεπόµενες κυρώσεις (µπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η
ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής). 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.
Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο
Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιµοποίηση
δανείου, αυτό πρέπει:
a) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
b) 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,
c) να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα
προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και
d) 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.
Επιλέξιµες δαπάνες από τον Ν.3299/04 για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ξενοδοχειακών
µονάδων.

Mη ενισχυόµενες δαπάνες:
Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων.
Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
Η αγορά γηπέδων, οικοπέδων και αγροτεµαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών
εγκαταστάσεων, δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του
οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο
φορέα της επένδυσης. Κατ΄ εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν:
o Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον 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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. , τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές Β.Ε.Π.Ε. (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.
o Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα
της επένδυσης αλλά έχει εκµισθωθεί από το 3ηµόσιο, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική
διάρκεια 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. Οι µισθώσεις 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
έγγραφο µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.
Ενισχυόµενες δαπάνες:
Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία.
Οι δαπάνες που αφορούν υλικές επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή και
διαχείριση (κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων).
Ειδικότερα ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
(i) Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού υπάρχουσας παραγωγικής µονάδας αρκεί η
µονάδα έχει παύσει την λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή και
αφαιρούνται οι ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
(iii) Η αγορά βι`οτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των Βιοµηχανικών και
Επιχειρηµατικών Περιοχών – Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ. και
τεχνοπόλεις ή τεχνολογικά πάρκα ), 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/C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση.
(iv) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(v) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού,
καθώς και
δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχοµένου.
(vi) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της
εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς
προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
(vii) Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο της µονάδας.
(viii) Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων 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.
(ix) Οι δαπάνες υλικών επενδύσεων για εισαγωγή και προσαρµογή περιβαλλοντικά φιλικής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

Κύρια κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των ενισχύσεων του
Ν.3299/04 (κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων)
Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα
- 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.
- 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.
Κριτήρια οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και βιωσιµότητας της
επένδυσης
- Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
επένδυσης και η
οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί.
- Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση.
- Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί ή της
ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση.
Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόµου
- Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης
εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα.
- Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νοµού
εγκατάστασης.
- Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµηση
ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται:
o 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,
o Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας
o Η αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή
ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα ή επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά.
o Η εξοικονόµηση ενέργειας.
- Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο
εξαγωγικός
προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών.
- Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
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 5% αυτού που έχει
εγκριθεί. 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.
Προθεσµία ολοκλήρωσης – ∆υνατότητα παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης επένδυσης
Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης, µπορεί
να παρατείνεται (πέρα από το χρονοδιάγραµµα που θα έχει αναφέρει ο επενδυτής στην
αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού του σχεδίου) για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις
προϋποθέσεις ότι:
a) 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
b) 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 50% του εγκριθέντος έργου. Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι 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 και ενισχύονται µόνο οι
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα.
Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων, επιτρέπεται να γίνεται µετά από την χορήγηση
βεβαίωσης επιλεξιµότητας η οποία εκδίδεται εντός 5 ηµερών και δεν δεσµεύει τον φορέα
αξιολόγησης. Επενδυτικές δαπάνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας χορήγησης της
βεβαίωσης επιλεξιµότητας δεν
συνυπολογίζονται στο επιχορηγούµενο κόστος ούτε στην ίδια συµµετοχή του επενδυτή. Η
έναρξη πραγµατοποίησης της επένδυσης πριν τη δηµοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην
Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσµεύει την κρίση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την υπαγωγή ή µη
αυτής στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
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. Η
διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης
α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγµατοποιείται σε δόσεις ως εξής:
Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση του 50% της
επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµοδίου οργάνου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το
τµήµα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. 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. Παρέχεται η δυνατότητα
εφάπαξ προκαταβολής που δεν 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.
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 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 νοµίµων τόκων από της καταβολής. Εντός ενός (1) µηνός από την κατάθεση
της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρµόδιο όργανο
ελέγχου 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 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, εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές
πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθµό που να τεκµηριώνουν τη
λειτουργία της µονάδας.

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.
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.
Απαλλαγές
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε
όφελος του 3ηµοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την
αξία των επενδυτικών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων - Συνέπειες µη τήρησης – Κυρώσεις
Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N.3299/04,
µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
οφείλουν:
1. Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. (Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να ανακληθεί η
απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος
αυτής.)
2. Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. (Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται η αναλογούσα στο
συγκεκριµένο εξοπλισµό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού
στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.)
3. Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. (Σε αντίθετη περίπτωση
µπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να
παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής.)
4. Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. (Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η
απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση).
5. 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.) Επιχειρήσεις των
οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N.3299/04, µετά την υπαγωγή
τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση
του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου 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. (Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να ανακληθεί η απόφαση
υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής.)
Επίσης 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.
Αν διαπιστωθεί (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) ότι έχουν υποβληθεί 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 Ν.3299/04 ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
a) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή εάν έχει δοθεί τµήµα της επιχορήγησης,
b) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ
Ν.3299/04
1. Αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού ( παράβολο) σύµφωνα µε το ύψους
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στην σχετική κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
2. Ειδικό Ερωτηµατολόγιο, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή όσους θα συµµετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.
3. Αναλυτική Οικονοµοτεχνική µελέτη της επένδυσης
4. Ειδικό παράρτηµα µε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, και δικαιολογητικά, που θα
τεκµηριώνουν την βαθµολογία της επενδυτικής πρότασης σύµφωνα µε τα κριτήρια
υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004.
5. Έγκριση Τράπεζας για την χορήγηση δανείου χρηµατοδότησης της επένδυσης µε τους
βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως:
α ) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης.
β )Τη διάρκεια του δανείου
γ )Το επιτόκιο
δ )Τη περίοδο χάριτος
ε )Τις εξασφαλίσεις για τη παροχή του δανείου.
6. Σχέδιο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την περίπτωση ενίσχυσης τµήµατος ή
ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου µε το συγκεκριµένο είδος κινήτρου.
7. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του επενδυτικού
σχεδίου, της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση καθώς και του κεφαλαίου κίνησης αυτής.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :
Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάµηνης κίνησης
τραπεζικών λογαριασµών, βεβαιώσεις κατοχής οµολόγων, µετοχών, κλπ προκειµένου για
φυσικά πρόσωπα µετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφισταµένων εταιρειών οι οποίες θα
είναι φορείς των προτεινόµενων επενδύσεων.
Ισολογισµοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια
τελευταίου µηνός για τα νοµικά πρόσωπα µετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφιστάµενων
εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινοµένων επενδύσεων.
Ισολογισµοί ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο
τελευταίου µηνός των υφιστάµενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προτεινόµενων
επενδύσεων.
Χορήγηση δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης µόνο για το
καθεστώς επιδότησης της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
8. Στοιχεία τεκµηρίωσης των θέσεων απασχόλησης (υφιστάµενων και νέων).

α) Ο αριθµός του µόνιµα απασχολουµένου προσωπικού κατά τα 2 τελευταία έτη συνολικά
και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόµενη από τις θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού
της Επιθεώρησης Εργασίας και του Ι.Κ.Α. Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά µόνο τις
περιπτώσεις υφισταµένων επιχειρήσεων.
β) Ο αριθµός της προβλεποµένης απασχόλησης σε νέες θέσεις µόνιµης απασχόλησης
συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.
9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τον φορέα της
επένδυσης ή όσων θα συµµετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, µε την οποία να δηλώνεται
:
α) H µη πραγµατοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3299/2004 Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται
στην περίπτωση υποβολής αίτησης από επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν
επενδύσεις σε µονάδες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόµενα.
β) Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει υπαχθεί για την παροχή
ενισχύσεων από τον Ν.3299/2004 ή τον Ν.2601/98 ή από άλλη πηγή.
γ) Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο δεν µπορεί να αφορά παραγωγή προϊόντων
οµοίων µε αυτά του υπαχθέντος επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 1892/90 ή
του Ν.2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
δ) Ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασµό του ιδίου φορέα
στις παρεχόµενες ενισχύσεις του Ν.1892/90 ή του 2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και
υποβολή φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και
λειτουργίας µε τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
ε) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συµµετοχή στην επένδυση και θα χρηµατοδοτηθεί το
κεφάλαιο κίνησης .
στ) Ότι εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόµο για σύσταση θα
υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται η νοµική µορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου
της.
ζ) Ότι η αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών
εγκαταστάσεων αφορά τα κτίρια εκείνα που παραµένουν σε αδράνεια και δεν
χρησιµοποιούνταν τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης, δεν ανήκουν
σε προβληµατική επιχείρηση και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση.
10. Συµπλήρωση υποδείγµατος δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισµό αυτών,
σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03).
11. ∆ήλωση ότι η βιοµηχανική µονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ή λοιπές ΒΕΠΕ (
ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, τεχνόπολη και τεχνολογικά πάρκα) µε κατάθεση του συµβολαίου
αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της το αρµόδιο φορέα
διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και
βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου της. Σε περίπτωση
εγκατάστασης της µονάδας εκτός Β.Ε.ΠΕ. είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκµηριωµένη
αιτιολόγηση της επιλογής του τόπου εγκατάστασης.
12. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης µονάδος στοιχεία που να τεκµηριώνουν ότι η αυτή
γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς.
13. Συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση
αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωµές, η διάρκεια της σύµβασης κλπ.
14. Αναλυτικές προσφορές όλων των προτεινόµενων δαπανών από δύο τουλάχιστον
προµηθευτές ή εργολάβους (σε περίπτωση που προβλέπονται κτιριακές δαπάνες) και
προσπέκτους του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Σε περίπτωση προµήθειας
εξοπλισµού απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο απαιτείται µία µόνο προσφορά. Οι
προσφορές ξένων οίκων να έχουν µετάφραση. Ειδικά για τις κτιριακές δαπάνες ή και για
ιδιοκατασκευές, απαιτείται ανάλυση του κόστους ανά δραστηριότητα, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την επαρκέστερη τεκµηρίωση των δαπανών αυτών (π.χ.
σχέδια τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτροµηχανολογικά κλπ).
15. Απόφαση του αρµόδιου αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή και
την πρόθεση υλοποίησης της επένδυσης που περιγράφεται στο προτεινόµενο επενδυτικό
σχέδιο και για την παροχή εξουσιοδότησης προς ένα εκτελεστικό όργανο για την υπογραφή
της αίτησης και την υποβολή της πρότασης.
16. Καταστατικό της εταιρείας µε τις τυχόν τροποποιήσεις και δικαιολογητικά νόµιµης
εκπροσώπησης.
17. Άδεια λειτουργίας, σε ισχύ, των παραγωγικών µονάδων της επιχείρησης στις οποίες
πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση ή κάποια άλλη κατά περίπτωση άδεια ή νόµιµη
απαλλαγή εξ’ αυτής για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης .

18. Επιπρόσθετα απαιτείται για τα επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιέργειας Άδεια ίδρυσης από
την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νοµαρχίας.
Πρόσθετοι όροι, Περιορισµοί και Προϋποθέσεις
Οι επιλέξιµες δαπάνες των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν
το ποσό των 2.000.000 ευρώ και το πραγµατικό ποσό της χορηγούµενης ενίσχυσης δεν
µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000.000 ευρώ.
Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου της 17 ∆εκεµβρίου 1999 του
Συµβουλίου
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προϊόντος
α) 0301 Ψάρια ζωντανά 0302 Ψάρια νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 0303 Ψάρια κατεψυγµένα, µε εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών έστω
και αλεσµένα. Νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
β) 0305 Ψάρια αποξηραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψηµένα
πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσµατος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή
σβώλων
(πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.
γ) 0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη,
κατεψυγµένα, αποξηραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Μαλακόστρακα µε το όστρακό τους
βρασµένα
σε νερό ή ατµό, έστω και διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξηραµένα,
αλατισµένα ή σε
άρµη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβώλων (πελέτες)
µαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων. 0307 Μαλάκια, έστω και
χωρισµένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα,
αποξηραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα µαλακόστρακα και
τα µαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξηραµένα,
αλατισµένα ή σε άρµη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβώλων
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα µαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή
των ανθρώπων.
δ) Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα
µη
ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3 ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου : Άλλα :
Προϊόντα από ψάρια ή µαλακόστρακα, µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα µη
ζωντανά του κεφαλαίου 3 : 05119110 Κατάλοιπα ψαριών 05119190 Άλλα
ε) 1604 Παρασκευάσµατα από κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που
παρασκευάζονται από αυγά ψαριών.
στ) 1605 Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα.
ζ) Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα µε κρέας ή άλλες ουσίες ή και
αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια,
κανελόνια. Αράπικο σιµιγδάλι (κουσκούς) έστω και παρασκευασµένο : Ζυµαρικά εν γένει,
όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα. Ζυµαρικά εν γένει,
παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα). 19022010 Που περιέχουν
κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια.
η) Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβώλων (από κρέας, παραπροϊόντα
σφαγείων, ψάρια ή καρκινοειδή µαλακόστρακα), µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών : 23012000 Αλεύρια,
σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβώλων (από ψάρια ή καρκινοειδή µαλακόστρακα),
µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
(1) ΣΟ : Κωδικός Συνδυασµένης Ονοµατολογίας της Eurostat.
(2) Τα προϊόντα του ανωτέρω πίνακα, για τα οποία δεν αναφέρεται Κωδικός Σ.Ο., δεν
αφορούν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και παρατίθενται για διευκρινιστικούς
λόγους.

