
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα
και την Περιφερειακή Συνοχή»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί της αρχής:

1. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται σε µία ιδι-
αίτερα κρίσιµη περίοδο για την ελληνική οικονοµία. Η α-
ναπτυξιακή επανεκκίνηση µε την προώθηση βιώσιµων ε-
πενδύσεων είναι επιτακτική ανάγκη, για την ικανοποίηση
της οποίας απαιτούνται συντονισµένες παρεµβάσεις µε
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνι-
στικότητας και της περιφερειακής συνοχής. 
Ο αναπτυξιακός νόµος αποτελεί το κύριο µέσο για την

προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, έχει ευρύτατη ε-
πιρροή στον επιχειρηµατικό κόσµο, ενώ παράλληλα απο-
τυπώνει τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές για το περιεχό-
µενο και τους στόχους της αναπτυξιακής διαδικασίας
της χώρας. 
Απαιτείται εποµένως αξιοποίηση και συντονισµός των

διαθέσιµων πόρων που προέρχονται κυρίως από τα Προ-
γράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.), ώστε αυτά να λειτουργούν ενιαία για την α-
ναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και τον µετασχη-
µατισµό των ελληνικών περιφερειών σε εξωστρεφείς οι-
κονοµίες ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Η θέσπιση ενός νέου καθεστώτος ενισχύσεων των ι-
διωτικών επενδύσεων προβάλλει ως αναγκαιότητα, αν
ληφθεί υπόψη: 
α. Ο γενικότερος προβληµατισµός για τον βαθµό της

συµβολής των προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων
(1262/1982, 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004) στην
οικονοµική ανάπτυξη και κυρίως στην περιφερειακή συ-
νοχή της χώρας που αποτελούσε στόχο αλλά και λόγο
για την θεσµοθέτηση του περιφερειακού χαρακτήρα των
ενισχύσεων αυτών. 

Σηµειώνεται ότι στην τριακονταετή περίοδο εφαρµο-
γής των αναπτυξιακών νόµων (1982-2010) το Α.Ε.Π. της
χώρας υπερδιπλασιάστηκε και το βιοτικό επίπεδο αυξή-
θηκε σηµαντικά. Με δεδοµένο ότι οι συνολικοί πόροι που
διατέθηκαν διαχρονικά για την ενίσχυση των επενδύσε-
ων αποτελούσαν ένα µικρό µέρος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων και του ΑΕΠ της χώρας, η επί-
δραση που είχαν στην αύξηση του Α.Ε.Π. θα πρέπει να
θεωρηθεί ότι ήταν εκ των πραγµάτων περιορισµένη. Οι
21 χιλιάδες επιχειρήσεις που επιχορηγήθηκαν (πολλές
από αυτές ήταν νέες) και οι 150.000 θέσεις εργασίας
που αρχικά, τουλάχιστον, δηµιουργήθηκαν υποδηλώ-
νουν ότι, αν και µικρό, υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσµα
που θα πρέπει να καταγραφεί.
Βέβαια, για τα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, σε

µια περίοδο 30 ετών τα αποτελέσµατα αυτά είναι όντως
περιορισµένα. Περίπου 700 επενδύσεις και περίπου
5.000 θέσεις εργασίας το χρόνο σε µια οικονοµία µε πε-
ρίπου 1 εκ. επιχειρήσεις και 4,5 εκ. εργατικό δυναµικό
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ικανοποιητική επί-
δοση. Η ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται, η γρα-
φειοκρατία και η αδιαφάνεια στη διαχείριση, αλλά και η
εσφαλµένη πολλές φορές στόχευση αποτελούν παρά-
γοντες που έχουν συµβάλει στην χαµηλή αποτελεσµατι-
κότητα των αναπτυξιακών νόµων.
Αν η αναπτυξιακή διάσταση της πολιτικής επενδυτικών

ενισχύσεων είναι αµφισβητήσιµη, η περιφερειακή διά-
σταση της θα πρέπει να θεωρείται ως αποτυχηµένη.
Στα 30 χρόνια λειτουργίας των αναπτυξιακών νόµων η

Αττική αύξησε δραµατικά το ειδικό βάρος της στην οικο-
νοµία και παράγει πλέον το 50% του ΑΕΠ της χώρας.
Μαζί µε τους δορυφόρους νοµούς (Βοιωτία, Κορινθία)
και τη Θεσσαλονίκη παράγει πάνω από το 60% του ΑΕΠ
της χώρας. Στον αντίποδα, οι πλέον αδύνατες περιφέ-
ρειες της χώρας, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη, η Ήπειρος και η Πελοπόννησος κατέγραψαν σηµαντι-
κή µείωση της συµµετοχής τους στο ΑΕΠ της χώρας και
υποχώρηση του επιπέδου ανάπτυξής τους, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ των µητροπολιτικών και λιγότερο 
ανεπτυγµένων περιφερειών της χώρας, 1981 – 2007.

ΑΕΠ ΑΕΠ/κεφ. (σταθ)

1981 2007 1981 2007

Αττική 36,64 49,92 107,52 145,69

Αττική + δορυφόροι (Βοιωτία – Κορινθία) 40,76 52,91              110,36 138,90

Αττική + δορυφόροι + Θεσ/κη 49,45 61,62              107,36 128,29

Ήπειρος 2,62 2,30 78,06 70,88

Α. Μακεδονία και Θράκη 6,78 4,55 88,66 66,47

Πελοπόννησος 4,75 2,96 96,95 69,36



β. Η περιορισµένη αποδοτικότητα των ιδιαίτερα σηµα-
ντικών κονδυλίων που δεσµεύτηκαν από τις εντάξεις µε-
γάλου αριθµού επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσανατολίζεται και παροτρύνει τα Κράτη-Μέ-
λη της προς την σταδιακή µείωση των κρατικών ενισχύ-
σεων παράλληλα µε την περισσότερο στοχευµένη κα-
τεύθυνσή τους. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν υ-
παχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 οκτώ χιλιάδες
(8.000) περίπου επενδυτικά σχέδια µε εγκεκριµένες ενι-
σχύσεις 7 δις ευρώ.
γ. Η ανάγκη για την αποκατάσταση κλίµατος εµπιστο-

σύνης του επιχειρηµατικού κόσµου στις διοικητικές δια-
δικασίες, ώστε αυτές να διενεργούνται µε απλό, σαφή,
αντικειµενικό και ως εκ τούτου διαφανή τρόπο. 
δ. Η θεσµοθέτηση αλλά κυρίως η τήρηση προσδιορι-

σµένων χρονικά διαστηµάτων στα οποία θα ολοκληρώ-
νονται τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών προτάσε-
ων, αφού οι σηµαντικές καθυστερήσεις και η συσσώρευ-
ση πολλών εκκρεµών ζητηµάτων ακυρώνουν τις επιχει-
ρηµατικές πρωτοβουλίες. 

3. Το νέο καθεστώς ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές ε-
πενδύσεις που εισάγεται µε το προτεινόµενο σχέδιο νό-
µου περιλαµβάνει βασικά κριτήρια οικονοµικής αποτελε-
σµατικότητας, ακολουθεί ένα συγκροτηµένο σχεδιασµό
περιφερειακής ανάπτυξης, εισάγει συγκεκριµένους κα-
νόνες εφαρµογής και αναπτύσσεται σε εκ των προτέρων
προσδιορισµένα στάδια.
α. Πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισµα του σχεδίου νό-

µου είναι ο πολυδιάστατος προσανατολισµός του, καθό-
σον αφορά όλες τις µορφές επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας, πλην όσων απαγορεύονται ρητά από την Κοινοτι-
κή Νοµοθεσία ή δεν πληρούν τα στοιχεία που εµπεριέχο-
νται στους τιθέµενους σκοπούς του. 
β. Το µεγάλο εύρος οικονοµικών δραστηριοτήτων που

µπορεί να απευθύνεται η επενδυτική πρωτοβουλία συ-
γκεκριµενοποιείται σε επί µέρους στόχους µε τη θεσµο-
θέτηση τριών Γενικών Κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων
και τεσσάρων Ειδικών, τα οποία θα ενεργοποιούνται
κατ΄έτος, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλέπε-
ται ιδιαίτερο Καθεστώς Ενισχύσεων για καθένα απ’ αυ-
τά. 
Στην πρώτη κατηγορία γενικών επενδυτικών σχεδίων,

εκείνων της Γενικής Επιχειρηµατικότητας, περιλαµβάνο-
νται όλα τα ενισχυόµενα είδη επενδυτικών σχεδίων, που
η συµβολή τους στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
θα αποτελεί σηµαντικό κριτήριο επιλογής τους. Στην κα-
τηγορία αυτή των επενδυτικών σχεδίων προβλέπονται
µόνο φορολογικές απαλλαγές, µε προφανή στόχο να ε-
νισχύονται βιώσιµα επενδυτικά σχέδια µε τεκµηριωµέ-
νες προοπτικές κερδοφορίας. 
Στη δεύτερη κατηγορία, εκείνη της Τεχνολογικής Ανά-

πτυξης, θα επιλέγονται συγκεκριµένες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που σε κάθε χρονική περίοδο θα εκτιµά-
ται ο βαθµός συµβολής τους στην έρευνα και την καινο-
τοµία, και για το σκοπό αυτό θα υποστηρίζονται µε ενι-
σχύσεις, τόσο κεφαλαιακών κινήτρων (επιχορήγησης και
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης), όσο και φορο-
λογικών απαλλαγών. 
Στην τρίτη κατηγορία, εκείνη της Περιφερειακής Συνο-

χής, θα στηρίζονται επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µε
κύριο σκοπό την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτή-
των και προς τούτο τα κριτήρια επιλογής θα συναρτώ-
νται µε τις ιδιαιτερότητες των Περιφερειών της χώρας,

την δυνατότητα αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονε-
κτηµάτων τους, τον βαθµό αντιµετώπισης γεωγραφικά
προσδιορισµένων αναγκών, καθώς και την ενίσχυση των
τοπικών οικονοµιών. Στην κατηγορία αυτή θα παρέχονται
επίσης ενισχύσεις κεφαλαιακών ενισχύσεων και φορο-
λογικών απαλλαγών.
γ. Παράλληλα µε τις τρεις κατηγορίες των Γενικών Ε-

πενδυτικών Σχεδίων, θα λειτουργούν συµπληρωµατικά,
αλλά εξίσου αποτελεσµατικά, και τέσσερεις κατηγορίες
Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων, που αφορούν τη νεανική
επιχειρηµατικότητα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα
Ολοκληρωµένα Πολυετή Επιχειρηµατικά Σχέδια για τον
τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό υφιστάµε-
νων επιχειρηµατικών µονάδων και τα Επενδυτικά Σχέδια
Συνέργειας και Δικτύωσης για την προώθηση κοινών
δράσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
δ. Άλλα χαρακτηριστικά που προβάλλουν τη διαφορε-

τικότητα του νέου καθεστώτος ενισχύσεων είναι:
- ο καθορισµός ετήσιου ποσού κονδυλίων, το οποίο θα

αποτελεί το όριο για την ένταξη των υποβαλλόµενων ε-
πενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του επενδυτικού νό-
µου, 

- η πρόβλεψη συγκεκριµένου ποσού φορολογικού ο-
φέλους για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν το κίνητρο
της φορολογικής απαλλαγής, διασφαλίζοντας τον έλεγ-
χο της µορφής του κινήτρου αυτού για το οποίο µέχρι
σήµερα δεν µπορούσε να υπάρξει εκ των προτέρων
προσδιορισµός του. 

- η δυνατότητα αξιοποίησης των µορφών χρηµατοδό-
τησης που θα παρέχει ο νέος θεσµός του Εθνικού Ταµεί-
ου Ενισχύσεων Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε-
ΤΕΑΝ) για τη µόχλευση της εγχώριας αγοράς κεφαλαί-
ων και τη χορήγηση επιδοτούµενων δανείων στις επιχει-
ρήσεις.

- η κατάταξη σε Πίνακα βαθµολογίας των υποβαλλό-
µενων προτάσεων, µε βάση αντικειµενικά και ελέγξιµα
κριτήρια, για την επιλογή των πλέον κατάλληλων, σε
σχέση µε το βαθµό εκπλήρωσης των σκοπών του καθε-
στώτος ενισχύσεων,

- η παραποµπή της ρύθµισης θεµάτων διαδικασίας σε
προεδρικό διάταγµα, µε διασφάλιση της διαφάνειας και
της ταχύτητας των διοικητικών ενεργειών σ΄ όλα τα
στάδια εφαρµογής του νέου αναπτυξιακού νόµου, 

- η ένταξη στο κείµενο του νόµου µόνο των ουσιαστι-
κών ρυθµίσεων του καθεστώτος ενισχύσεων, όπως επι-
βάλλει η ασφάλεια δικαίου, προσδίδοντας σ’ αυτόν συ-
νοπτικό και εύληπτο χαρακτήρα, χρήσιµο για τον καθορι-
σµό των επιχειρηµατικών επιλογών, ενώ δευτερεύουσες
ρυθµίσεις αφήνονται στον κανονιστικό νοµοθέτη, ώστε
να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία και προσαρµογή στις ε-
ξελισσόµενες ανάγκες. 
ε. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος ως καθεστώς παροχής

κρατικών ενισχύσεων επιβάλλεται να είναι συµβατός µε
την Κοινοτική Νοµοθεσία και ως εκ τούτου το περιεχόµε-
νο των διατάξεών του έχει εναρµονιστεί µε τα οριζόµε-
να στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 (L214 της 9/8/2008) για την κή-
ρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών
µε την κοινή αγορά κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά
Κατηγορία) και τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
για την Ελλάδα της περιόδου 2007 - 2013. 

4. Η οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί εθνικό στόχο και
προϋπόθεση για την έξοδο της οικονοµίας από την κρί-
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ση. Η χώρα χρειάζεται να επανέλθει σε τροχιά οικονοµι-
κής ανάπτυξης, η οποία θα απελευθερώνει το δυναµισµό
της ελληνικής οικονοµίας και θα της επιτρέπει να αξιο-
ποιήσει τα πλεονεκτήµατά της, ώστε να σχεδιάζει και να
υλοποιεί δράσεις και πολιτικές ανάπτυξης σε ένα διε-
θνές περιβάλλον που αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς. Η συσ-
σωρευµένη εµπειρία δείχνει ότι ο ν. 3299/2004 κατά την
πενταετή υλοποίησή του δεν συνέβαλε επαρκώς στον
ρυθµό ανάπτυξης και στην ανταγωνιστικότητα της οικο-
νοµίας, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην απα-
σχόληση και στην οικονοµική συνοχή. Το προτεινόµενο
σχέδιο νόµου θέτει σε εφαρµογή µια ρεαλιστική πολιτική
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της αναδιάρθρω-
σης του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, µετά από
συστηµατικό διάλογο µε τους παραγωγικούς φορείς και
τους κοινωνικούς εταίρους.
Επί των άρθρων:
Στο άρθρο 1 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου περι-

λαµβάνεται συνοπτικά ο σκοπός του και το κοινοτικό
πλαίσιο, εντός του οποίου κινούνται οι διατάξεις του, ώ-
στε να µην καταλείπεται αµφιβολία αν οι προβλεπόµε-
νες στο νόµο ενισχύσεις είναι συµβατές ή µη µε το κοι-
νοτικό δίκαιο.
Στο άρθρο 2 περιλαµβάνονται τα υπαγόµενα στο νόµο

επενδυτικά σχέδια. Τίθεται κατ’ αρχήν ο κανόνας ότι υ-
πάγονται στο νόµο επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων
της οικονοµίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναγκαίες
εξαιρέσεις, οι οποίες είτε προβλέπονται από την κοινοτι-
κή νοµοθεσία, είτε αποτελούν εθνικές επιλογές µας.
Στις επιλογές αυτές οδήγησε αφ’ ενός µεν η πολύχρονη
εµπειρία των εφαρµοσθέντων κατά το παρελθόν επεν-
δυτικών νόµων, αφ’ ετέρου δε η προσδοκώµενη προστι-
θέµενη αξία των επενδυτικών σχεδίων στην εθνική οικο-
νοµία.

Στο άρθρο 3 περιλαµβάνονται διατάξεις που ορίζουν
τις ενισχυόµενες δαπάνες, καθώς και εκείνες που δεν
µπορούν να ενισχυθούν, ώστε να µην καταλείπεται αµφι-
βολία για το είδος και την έκταση των ενισχυόµενων δα-
πανών.

Στο άρθρο 4 καθορίζονται τα είδη των παρεχοµένων
ενισχύσεων. Πρόκειται για τις φορολογικές απαλλαγές,
την επιχορήγηση τµήµατος των δαπανών και την επιδό-
τηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού. Όλες οι
µορφές ενισχύσεων µπορούν να παρέχονται µεµονωµέ-
να ή συνδυαστικά µέχρι του ανωτάτου ορίου του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, στο οποίο περιλαµβάνεται
και το όφελος που προκύπτει από τραπεζικά δάνεια χα-
µηλού κόστους τα οποία χορηγούνται από τα χρηµατοπι-
στωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το ΕΤΕΑΝ.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται τα ποσοστά των περιφερει-

ακών ενισχύσεων στις Περιφέρειες, µε κριτήριο το επί-
πεδο ανάπτυξης αυτών σε σύγκριση µε τον µέσο όρο
της χώρας, αλλά και τη διάκριση των επιχειρήσεων, σύµ-
φωνα µε τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε., σε Μεγάλες, Με-
σαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές. Επίσης, τίθεται ως ανώ-
τατο όριο ποσοστού του ενισχυόµενου κόστους του ε-
πενδυτικού σχεδίου το 50%. Ο καθορισµός των ποσο-
στών ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε κάθε Νοµό γίνεται
µε βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Νοµού, σε σχέση µε τον αντί-
στοιχο µέσο όρο της χώρας. Τα ποσοστά αυτά παρατίθε-
νται σε σχετικό πίνακα που έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο
αυτό, για τη διευκόλυνση των εφαρµοστών του νόµου
και των ενδιαφεροµένων. 

Στο άρθρο 6 καθορίζονται οι κατηγορίες των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων, καθώς και το είδος και το ποσο-
στό των ενισχύσεων που παρέχονται σε κάθε µία από τις
κατηγορίες αυτές.
Στο άρθρο 7 εισάγεται για πρώτη φορά ετήσιος προ-

γραµµατισµός των παρεχοµένων ενισχύσεων για τις κα-
τηγορίες των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και καθορί-
ζεται ο τρόπος υπολογισµού του ύψους των φορολογι-
κών απαλλαγών.
Με το άρθρο 8 καθορίζονται οι όροι υπαγωγής των ε-

πενδυτικών σχεδίων στο νόµο, όπως είναι ο χρόνος υπο-
βολής και έναρξης υλοποίησης αυτών, τα κριτήρια τεκ-
µηρίωσης του χαρακτήρα του κινήτρου της αιτούµενης
ενίσχυσης, το περιεχόµενο των επενδυτικών σχεδίων,
το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, η νοµική µορφή των ε-
πιχειρήσεων, η ίδια συµµετοχή του επενδυτή, οι προϋπο-
θέσεις, οι όροι και οι περιορισµοί για τη λήψη επενδυτι-
κού δανείου και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό να καθορίζει µε απόφασή του πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε
ορισµένους τοµείς δραστηριοτήτων ή για ορισµένες γε-
ωγραφικές περιοχές.
Τα επενδυτικά σχέδια µπορούν να υποβάλλονται δύο

φορές το χρόνο, µέχρι το τέλος των µηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, αντίστοιχα, πλην των Μεγάλων Επενδυτι-
κών Σχεδίων, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται οποτε-
δήποτε. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης κυµαίνεται α-
νάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης από 200.000,00
€ για τις πολύ µικρές έως 1.000.000,00 για τις µεγάλες,
παρέχεται δε η δυνατότητα στον Υπουργό µε απόφασή
του να αναπροσαρµόζει τα ελάχιστα αυτά όρια ή να δια-
φοροποιεί το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων για ορι-
σµένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που
παρουσιάζουν προβλήµατα ανάπτυξης και απασχόλη-
σης.
Στο άρθρο 9 καθορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις

για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
Με το άρθρο 10 καθορίζονται οι κατηγορίες των κριτη-

ρίων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία α-
ναφέρονται στα χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυ-
σης, στη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτι-
κού σχεδίου, στα στοιχεία τεχνολογικής ανάπτυξης που
περιέχει και στα κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην
οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με απόφα-
ση του Υπουργού θα καθορισθούν επιµέρους στοιχεία α-
ξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης και η στάθµισή
τους, καθώς και το ελάχιστο όριο για την ένταξη στη δια-
δικασία αξιολόγησης. Με βάση τη βαθµολογία των κριτη-
ρίων, προβλέπεται για πρώτη φορά κατάρτιση συγκριτι-
κού πίνακα κατά κατηγορία επενδυτικού σχεδίου, στον
οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά
τα αξιολογούµενα επενδυτικά σχέδια. Ειδικά για τα σχέ-
δια Περιφερειακής Συνοχής, οι πίνακες καταρτίζονται
κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν
λόγω πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων
τα σχέδια µέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύ-
σεων. Εξαίρεση αποτελούν τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέ-
δια, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς.
Με το άρθρο 11 καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγη-

σης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων, καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες υπαγωγής αυ-
τών, ανάλογα µε την περιφέρεια που αφορούν και των ύ-
ψος των επενδυόµενων κονδυλίων. Επίσης, προβλέπεται
να καθορισθούν µε π.δ. οι διαδικασίες εξέτασης και έ-

3



γκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων, η ιδιότητα, τα
προσόντα και ο τρόπος επιλογής των στελεχών αξιολό-
γησης, ο τρόπος και οι φορείς παρακολούθησης της υλο-
ποίησης των σχεδίων και άλλα συναφή θέµατα. Μεταξύ
των θεµάτων που προβλέπεται να καθορισθούν µε το εν
λόγω π.δ. είναι και η σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης
Επενδυτών στις υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων, η
σύνταξη µητρώου αξιολογητών και η ανάπτυξη πληρο-
φορικού συστήµατος που θα υποστηρίζει όλες τις διαδι-
κασίες, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια, αντικειµενι-
κότητα και αξιοπιστία.
Με το άρθρο 12 προβλέπεται να καθορισθούν µε π.δ. ο

τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα χο-
ρήγησης προκαταβολής ή εκχώρησης της επιχορήγη-
σης. Επίσης, καθορίζεται η παρεχόµενη κατ’ έτος φορο-
λογική απαλλαγή. 
Στο άρθρο 13 καθορίζονται οι κατηγορίες των Ειδικών

Επενδυτικών Σχεδίων, καθώς και τα είδη των παρεχόµε-
νων σ’ αυτές ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέ-
δια της κατηγορίας «Επιχειρηµατικότητα των Νέων»
προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, και η ενίσχυση αρκετών λει-
τουργικών δαπανών, µε σκοπό να στηριχθούν οι προσπά-
θειες των νέων ανθρώπων να ξεκινήσουν µια επιχειρη-
µατική δραστηριότητα. Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγο-
ρίας επενδυτικών σχεδίων περιλαµβάνουν επιχορηγή-
σεις και επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενός ο-
ρισµένου ύψους, οι οποίες παρέχονται κατά τα πρώτα 5
έτη λειτουργίας της επιχείρησης, σε ποσοστά που θα κα-
θορισθούν κατ’ έτος µε απόφαση του Υπουργού.
Οι άλλες κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχε-

δίων είναι τα «Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια», που αφο-
ρούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατοµ-
µυρίων ευρώ, τα «Ολοκληρωµένα Πολυετή Επιχειρηµα-
τικά Σχέδια», που υποβάλλονται από υφιστάµενες για
τουλάχιστον µια πενταετία επιχειρήσεις και αποσκοπούν
στον τεχνολογικό, διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρο-
νισµό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους, καθώς και τα σχέδια «Συνέργειας και Δικτύωσης»
δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην
υλοποίηση προγραµµάτων για την αξιοποίηση ανταγωνι-
στικών πλεονεκτηµάτων τους ή για την προσαρµογή
τους στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλ-
λον και περιλαµβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές ε-
γκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής ή ελέγχου ποι-
ότητας ή αποθήκευσης ή έκθεσης και διακίνησης εµπο-
ρευµάτων και υπηρεσιών ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης
κ.ά.
Και για κάθε µία από τις Ειδικές κατηγορίες επενδυτι-

κών σχεδίων τίθεται κατ’ έτος µε απόφαση του Υπουρ-
γού ανώτατο όριο ενισχύσεων, ώστε να υπάρχει έλεγ-
χος των κρατικών δαπανών και στον τοµέα αυτό. Επί-
σης, τίθεται ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε επενδυτι-
κό σχέδιο. Στα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια της προηγού-
µενης παραγράφου µπορούν να παρέχονται µεµονωµέ-
να ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων, πλην των
Ολοκληρωµένων Πολυετών Επενδυτικών Σχεδίων, στα
οποία παρέχονται µόνο φορολογικές απαλλαγές. 

Στο άρθρο 14 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχει-
ρήσεων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου, κα-
θώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη
τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Επίσης, προβλέπε-
ται να ρυθµισθούν µε απόφαση του Υπουργού ο τρόπος
και η διαδικασία διαπίστωσης της µη τήρησης των υπο-
χρεώσεων αυτών και επιβολής των προβλεποµένων κυ-
ρώσεων, οι οποίες συνίστανται κυρίως στην επιστροφή
τµήµατος ή του συνόλου των ενισχύσεων.
Με το άρθρο 15 καθιερώνεται η υποβολή από τον Υ-

πουργό, εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους, Έκθεσης
στη Βουλή, στην οποία θα αναφέρονται οι πόροι που δια-
τέθηκαν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι θέσεις
εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά κλάδο και περιφέ-
ρεια κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και οι εκτιµώµε-
νες επιπτώσεις των ενισχύσεων στην ανάπτυξη της οι-
κονοµίας στους διάφορους τοµείς. 
Στο άρθρο 16 περιλαµβάνονται οι µεταβατικές ρυθµί-

σεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη µετάβαση από
το ισχύον στο καθεστώς του νέου νόµου.
Τέλος, µε το άρθρο 17 προβλέπεται η έναρξη εφαρµο-

γής του παρόντος νόµου. 

Αθήνα, 22 Δεκεµβρίου 2010 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερεια-
κή Συνοχή

Άρθρο 1
Σκοπός – Πλαίσιο Εφαρµογής

1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µε τη διαµόρφωση
καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, µε τα οποία
βελτιώνεται η επιχειρηµατικότητα, η τεχνολογική ανά-
πτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η πε-
ριφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονο-
µία, η αποτελεσµατική λειτουργία των διαθέσιµων υπο-
δοµών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της
χώρας. 

2. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόµου παρέχονται σε
συµφωνία µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Ε-
πιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της
9.8.2008, σελ. 3) για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρ-
µογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανο-
νισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα ως ε-
νισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 13 του ως άνω Κανονισµού. 

3. Στον παρόντα νόµο δύνανται επίσης να υπάγονται
και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις άλλων κατηγοριών
του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής και για ενισχύσεις
µε βάση άλλες νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, κατόπιν εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσε-
ων µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας ή και των συναρµόδιων Υπουρ-
γών. Οι ενισχύσεις αυτές κοινοποιούνται προς έγκριση ή
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά
περίπτωση απαιτείται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

4. Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έ-
γκριση, επανεξέταση ή τροποποίηση το Χάρτη Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού
εξειδικεύονται ως εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκε-
κριµένος Χάρτης, καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές
και οι Κανονισµοί σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις Πε-
ριφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 2
Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια

1. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου υ-
πάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τοµείς της
Οικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγρά-
φων.

2. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του πα-
ρόντος νόµου, όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύ-
σεις, οι παρακάτω τοµείς που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά
κατηγορία, ήτοι:
α. Ο τοµέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 29 του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κα-
τά κατηγορία. 

β. Ο τοµέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 30 του Γενικού Κανονισµού Απαλ-
λαγής κατά κατηγορία. 
γ. Ο τοµέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται

στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1407/2002 της 23ης Ιουλίου
2002 σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία
άνθρακα. 
δ. Ο τοµέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο

για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία
(2003/C317/06). 

3. Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων
του παρόντος νόµου: 
α. Επενδυτικά σχέδια δηµόσιων επιχειρήσεων και ορ-

γανισµών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους,
στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν οι δη-
µόσιοι αυτοί φορείς µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49%.
Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών, στις οποίες συµ-
µετέχει το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% του
µετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν τακτική ή έκτα-
κτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαί-
νει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
β. Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοι-

νωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινο-
πραξίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
13 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του παρόντος νόµου. 

γ. Προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις µεγάλες επι-
χειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και
από το Γενικό Κανονισµό Απαλλαγής κατά κατηγορία
(ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και Μεσαί-
ες επιχειρήσεις. 
δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρω-

τοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου από ιδιώτη,
βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρη-
σης ή παροχής υπηρεσιών. 
ε. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρε-

µεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµε-
νης απόφασης της Επιτροπής, µε την οποία οι ενισχύ-
σεις κηρύσσονται παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την
Κοινή Αγορά.
στ. Οι ακόλουθοι τοµείς και κλάδοι οικονοµικής δρα-

στηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Ε-
θνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων –
Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας 2008», ήτοι:

- 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα.

- 41 – Κατασκευές κτηρίων.
- 42 – Έργα πολιτικού µηχανικού. Εξαιρούνται η κατα-

σκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευα-
στικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές.

- 43 – Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότη-
τες.

- 45 – Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανο-
κίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.

- 46 – Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχα-
νοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.

- 47 – Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανο-
κίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.

- 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
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- 60 – Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτη-
λεοπτικών εκποµπών.

- 64 – Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
- 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτι-

κά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφά-
λιση. 

- 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπι-
στωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

- 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
- 69 – Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
- 70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστη-

ριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης.
- 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριό-

τητες µηχανικών – τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις. 
- 73 – Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
- 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.
- 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
- 84 – Δηµόσια διοίκηση κα άµυνα – υποχρεωτική κοι-

νωνική ασφάλιση.
- 85 – Εκπαίδευση.
- 86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. 
- 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς πα-

ροχή καταλύµατος.
- 90 – Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και δια-

σκέδαση.
- 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα.
- 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες

διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 
- 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.
- 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υ-

πηρεσιών.
- 97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οι-

κιακού προσωπικού.
- 98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που α-

φορούν την παραγωγή µη διακριτών αγαθών – και υπη-
ρεσιών – για ίδια χρήση.

-99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φο-
ρέων
ζ. Οι επενδύσεις που αφορούν: 
i. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξε-

νοδοχειακών µονάδων. Εξαιρούνται οι επενδύσεις που
αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονι-
σµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων
που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχι-
στον τεσσάρων αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις τουρι-
σµού υγείας.

ii. Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενο-
δοχειακών µονάδων πριν παρέλθει οκταετία από την έ-
ναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκ-
συγχρονισµού της µονάδας. 
Στην οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονά-

δας της παρούσας περίπτωσης περιλαµβάνεται και το
διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επι-
χείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή
διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονά-
δες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονά-
δας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων. 

iii. Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονι-
σµό αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, ενοικιαζόµε-
νων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερι-
σµάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να υπάγονται στο κα-
θεστώς ενισχύσεων ή να εξαιρούνται από αυτό ή να τί-
θενται περιορισµοί και σε άλλους τοµείς και κλάδους οι-
κονοµικής δραστηριότητας, λαµβανοµένης υπόψη της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραµµές για την εξέ-
ταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης Απριλί-
ου 2008) και στον τοµέα της γεωργίας, όπως ορίζεται
στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατι-
κές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας
(2006/C19/01 της 27ης Δεκεµβρίου 2006), µπορούν να υ-
παχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές,

οι πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων ε-
πιχειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παροχή των ενι-
σχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών, σύµ-
φωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµό-
διου Υπουργού, µπορούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθµί-
σεις για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τοµέων ή
κλάδων της Οικονοµίας, για τους οποίους έχουν τεθεί ή
θα τεθούν µε νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.), ειδικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγρα-

φές, πρόσθετοι όροι, περιορισµοί, προϋποθέσεις και κά-
θε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε ε-
πενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στους τοµείς αυτούς.

Άρθρο 3
Ενισχυόµενες δαπάνες

1. Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατά-
ξεις του παρόντος σε εφαρµογή του Γενικού Κανονι-
σµού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις α-
κόλουθες δαπάνες:
α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηρια-

κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δα-
πάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενι-
σχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

ii. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέ-
ονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα, εφόσον συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
- αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
- η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συ-

νήθεις όρους της αγοράς,
- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί

πριν την αγορά.
iii. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.
iv. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και-
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νούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλι-
σµού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηµατο-
δοτική µίσθωση περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς
αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης.
β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συ-

στηµάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµή-
θειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος ορ-
γάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τε-
χνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ι-
διοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τε-
χνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων
κ.ά..
Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβε-

στέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και
θα αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν
στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα περι-
ουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαµβάνει την
περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε
(5) ετών.
Το κόστος των ενισχυόµενων άυλων περιουσιακών

στοιχείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
γ. Για έργα και προγράµµατα Έρευνας και Ανάπτυξης

που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα
της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επι-
χείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε ερευνητικά
ιδρύµατα και φορείς και µε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε..

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2,
δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:
α. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
β. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέ-

σεων.
γ. Τα µέσα µεταφορών και ο εξοπλισµός µεταφορών

για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα των µεταφορών.
δ. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
ε. Την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ό-

πως τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανοµής.
στ. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων.

Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν
µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά
την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανε-
γερθεί.
ζ. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχα-

νηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
η. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσε-

ων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φο-
ρέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει µισθωθεί για
τον σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δε-
καπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της µί-
σθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.
Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή κα-

ταρτίζονται και µε ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπο-
γραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια οικο-
νοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την
κατάθεσή του, το έγγραφο µε το οποίο καταρτίζεται η µί-
σθωση µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της πε-
ριφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έ-
χει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού

Κώδικα.
θ. Μελέτες και αµοιβές συµβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι

δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων
Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5%
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του πο-
σού των 50.000,00 ευρώ. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι προϋποθέσεις ενί-
σχυσης των δαπανών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβανοµένης υ-
πόψη της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ό-
µοια απόφαση µπορούν επίσης να εξειδικεύονται ενι-
σχυόµενες δαπάνες ανά είδος επένδυσης και να ορίζο-
νται προϋποθέσεις ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπα-
νών, καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυσης ανά
είδος επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 4
Είδη ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου παρέχονται τα ακόλουθα είδη
ενισχύσεων: 
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ-

λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των
πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών από το σύνο-
λο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του
φόρου που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγη-
το αποθεµατικό.
β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή α-

πό το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµα-
τος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. 
γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίστα-

ται στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των κατα-
βαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συ-
νάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισµού. Η επιδότηση της χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

2. Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της προη-
γουµένης παραγράφου συνυπολογίζονται στα ποσοστά
ενίσχυσης του άρθρου 5 του παρόντος, µε βάση το κό-
στος του επενδυτικού σχεδίου και ανάγονται ως ισόπο-
σο επιχορήγησης αυτού. 

3. Όλες οι ανωτέρω µορφές ενισχύσεων µπορούν να
παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά, µέχρι του ανώ-
τατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος
5 του παρόντος. 

4. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου για το ποσό που προβλέπεται να
καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό, δύνανται να χρηµατο-
δοτούνται µε δάνεια χαµηλού κόστους, από τα χρηµατο-
πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το Εθνικό Τα-
µείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.).
Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρη-
µατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ε-
νίσχυσης το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Άρθρο 5 
Ποσοστά ενισχύσεων

1. Για τον καθορισµό του ποσοστού των περιφερεια-
κών ενισχύσεων:
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α. Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων
(Α΄, Β΄, Γ΄) µε κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε σύ-
γκριση µε το µέσο όρο της χώρας, ήτοι: 
Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων στην οποία ανήκουν οι Νοµοί

της Αττικής και Βοιωτίας.
Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νοµοί µε κατά κεφα-

λή ΑΕΠ µεγαλύτερο από το 75% του µέσου όρου της
χώρας.
Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νοµοί µε κατά κεφα-

λή ΑΕΠ µικρότερο από το 75% του µέσου όρου της χώ-
ρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου
και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε
νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραµε-
θόριοι νοµοί της χώρας.
β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες,

Μικρές και Πολύ Μικρές, σύµφωνα µε τη σχετική κατά-
ταξη της Ε.Ε. [(Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Ε-
πιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτηµα Ι (ΕΕ L
214 της 9.8.2008, σ. 38)].

2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ε-
ξαρτάται από το µέγεθος του φορέα της επένδυσης και
από το νοµό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περί-
πτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόµε-
νου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ο καθορισµός
των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρ-
µογή του παρόντος, µε βάση το κατά το έτος 2007 κατά
κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νοµού,

σε σχέση µε τον κατά το ίδιο έτος µέσο όρο του κατά κε-
φαλή ΑΕΠ της χώρας.

3. Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινή-
τρων, ανέρχονται:
α. Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις,

20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και
Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
β. Στη Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις,

35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και
Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
γ. Στη Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις,

45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και
Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκρι-
µένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04,
23.11.2006). Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α’,
Β΄ και Γ΄ υπόκεινται στους περιορισµούς του Χάρτη Πε-
ριφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νοµός δικαι-
ούται µε βάση τις τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κα-
τηγορία (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές επιχειρήσεις) ποσο-
στό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο Χάρτης Περι-
φερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει, τότε η ενίσχυση
περιορίζεται στα όρια του Χάρτη.

5. Με βάση τα προαναφερόµενα κριτήρια τα ποσοστά
ενισχύσεων ανά νοµό και µέγεθος επιχείρησης είναι τα
εξής:
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ΑΕΠ                                                                    Ποσοστά ενίσχυσης
κκ

2007                                       Όρια                                                Μικρές
Περιφέρειες                  Νοµοί                  (Μέσος        Ζώνες            Εγκεκριµένου     Μεγάλες   Μεσαίες   και Πολύ 

Όρος                                       ΧΠΕ             επιχειρή-  επιχειρή-    Μικρές
Χώρας                                                              σεις          σεις         επιχει-
= 100)                                                                                                σεις

Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 Γ 15% 15% 25% 35%
Δωδεκανήσου 102,69 Γ 15% 15% 25% 35%

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 Β 15% 15% 25% 35%
Φωκίδος 75,54 Β 20% 20% 30% 40%
Ευβοίας 81,79 Β 15% 15% 25% 35%
Βοιωτίας 148,17 Α 15% 15% 20% 25%
Ευρυτανίας 53,45 Γ 20% 20% 30% 40%

Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης 85,56 Β 30% 30% 35% 40%
Χαλκιδικής 78,66 Β 30% 30% 35% 40%
Κιλκίς  79,31 Γ 30% 30% 40% 50%
Πέλλας 64,66 Γ 30% 30% 40% 50%
Ηµαθίας  71,55 Γ 30% 30% 40% 50%
Πιερίας  64,44 Γ 30% 30% 40% 50%
Σερρών  56,47 Γ 30% 30% 40% 50%

Δυτική Μακεδονία Γρεβενών  64,44 Γ 30% 30% 40% 50%
Κοζάνης 92,78 Β 30% 30% 35% 40%
Φλώρινας 73,60 Γ 30% 30% 40% 50%
Καστοριάς  68,00 Γ 30% 30% 40% 50%

Αττική Αττική 134,48 Α 20% 15% 20% 25%
Θεσσαλία Λάρισα 76,51 Β 30% 30% 35% 40%

Μαγνησία  87,72 Β 30% 30% 35% 40%
Καρδίτσα 54,42 Γ 30% 30% 40% 50%
Τρίκαλα  61,75 Γ 30% 30% 40% 50%

Ιόνια Κέρκυρα 74,78 Γ 30% 30% 40% 50%
Λευκάδα 74,68 Γ 30% 30% 40% 50%
Κεφαλληνία 91,16 Γ 30% 30% 40% 50%
Ζάκυνθος 101,62 Γ 30% 30% 40% 50%

Κρήτη Ηράκλειο 92,67 Β 30% 30% 35% 40%
Χανιά 91,70 Β 30% 30% 35% 40%
Λασίθι 94,61 Β 30% 30% 35% 40%
Ρέθυµνο 82,22 Β 30% 30% 35% 40%

Πελοπόννησος Λακωνία 65,63 Γ 30% 30% 40% 50%
Μεσσηνία 67,67 Γ 30% 30% 40% 50%
Κορινθία 106,36 Β 30% 30% 35% 40%
Αρκαδία 98,06 Β 30% 30% 35% 40%
Αργολίδα 78,99 Β 30% 30% 35% 40%

Β. Αιγαίο Λέσβος 71,88 Γ 30% 30% 40% 50%
Χίος 85,45 Γ 30% 30% 40% 50%
Σάµος 72,95 Γ 30% 30% 40% 50%

Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη Καβάλα 76,19 Γ 40% 40% 45% 50%

Ξάνθη 64,98 Γ 40% 40% 45% 50%
Ροδόπη 57,54 Γ 40% 40% 45% 50%
Δράµα 63,15 Γ 40% 40% 45% 50%
Έβρος 69,18 Γ 40% 40% 45% 50%

Ήπειρος Ιωάννινα 78,66 Γ 40% 40% 45% 50%
Άρτα 61,64 Γ 40% 40% 45% 50%
Πρέβεζα 71,23 Γ 40% 40% 45% 50%
Θεσπρωτία 75,22 Γ 40% 40% 45% 50%

Δυτική Ελλάδα Αχαΐα 77,48 Β 40% 30% 35% 40%
Αιτ/νία 60,24 Γ 40% 40% 45% 50%
Ηλεία 52,26 Γ 40% 40% 45% 50%



6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να τροποποιούνται τα
ποσοστά ενισχύσεων, µε βάση τις διαφοροποιήσεις στο
ΑΕΠ κάθε νοµού και σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους
περιορισµούς που ορίζονται στις προηγούµενες παρα-
γράφους. Με όµοια απόφαση µπορούν να τροποποιού-
νται τα όρια των ποσοστών ενισχύσεων µε βάση τον ε-
γκεκριµένο κάθε φορά από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων.

7. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται
να σωρεύονται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συν-
θήκης της Ε.Ε. ή µε ενίσχυση de minimis που πληροί τις
προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό
(ΕΚ) αρίθµ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28.12.2006), ούτε
µε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται
πλήρως ή εν µέρει. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορεί να επιτρέπεται η σώρευση των ενισχύσεων του
παρόντος νόµου µε συγκεκριµένα άλλα καθεστώτα, υπό
την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υ-
πέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, βάσει του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισµού. Με την παραπάνω υπουργι-
κή απόφαση ορίζονται οι όροι, περιορισµοί, προϋποθέ-
σεις και ο τρόπος ελέγχου της σώρευσης.

8. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του πα-
ρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων
σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως
οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008, δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά
κατά τη διάρκεια µιας τετραετίας το όριο των δέκα εκα-
τοµµυρίων (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρη-
ση και των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ
για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων ε-
πιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιού-
νται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

9. Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα µεταφορών και σε
εκείνα που υπερβαίνουν τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των
ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και
Μεσαίες επιχειρήσεις. 

10. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις δεν συνδέονται µε ε-
ξαγωγές ή µε κατά προτίµηση χρήση εγχώριων προϊό-
ντων έναντι εισαγόµενων. 

11. Στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται ενισχύ-
σεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

Άρθρο 6
Γενικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων

Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
α. Γενικής Επιχειρηµατικότητας, στην οποία περιλαµ-

βάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που µπο-
ρούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου
και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας
παραγράφου ή σε µία από τις κατηγορίες των Ειδικών Ε-
πενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος. 
Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλ-

λαγές κατά το ποσοστό του Πίνακα του άρθρου 5 παρά-

γραφος 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12
παράγραφος 2 του παρόντος.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαµβάνο-
νται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
των επιχειρήσεων µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών
και οργανωτικών καινοτοµιών, όπως συστήµατα διασφά-
λισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία
εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και προγράµµατα έρευ-
νας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου επι-
στηµονικού και ερευνητικού δυναµικού.
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επι-

δότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρή-
σεις σε ποσοστό 90% του Πίνακα του άρθρου 5 παρά-
γραφος 5. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το όριο του Πίνα-
κα συµπληρώνεται µε ποσοστό φορολογικής απαλλα-
γής.
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνο-

νται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες
που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα,
αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προ-
βλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές ε-
φαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέρ-
γειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συµβάλλουν
στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανά-
πλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότη-
τας.
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επι-

δότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρή-
σεις σε ποσοστό 80% του Πίνακα του άρθρου 5 παρά-
γραφος 5. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το όριο του Πίνα-
κα συµπληρώνεται µε ποσοστό φορολογικής απαλλα-
γής. 

Άρθρο 7 
Ετήσιος προγραµµατισµός ενισχύσεων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται
το Δεκέµβριο κάθε έτους καθορίζεται το συνολικό ποσό
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης για κάθε κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 6 του παρόντος
που παρέχονται για τις δύο εξαµηνιαίες περιόδους του
εποµένου έτους, τα είδη των επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες,
καθώς και η κατανοµή των ενισχύσεων στις περιφέρειες
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φο-
ρολογικές απαλλαγές των δύο εξαµηνιαίων περιόδων
του εποµένου έτους για τα επενδυτικά σχέδια του άρ-
θρου 6 του παρόντος ορίζεται στο τριπλάσιο των συνολι-
κών κονδυλίων των κατ’ έτος οριζόµενων επιχορηγήσε-
ων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

Άρθρο 8 
Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε-

δίων στον παρόντα νόµο υποβάλλονται τους µήνες Α-
πρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών
Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.
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2. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων – Χαρα-
κτήρας κινήτρου
α. Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

γίνεται µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του πα-
ρόντος.
Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν

τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της α-
πόφασης υπαγωγής µπορεί να γίνει, µε αποκλειστική ευ-
θύνη του επενδυτή, µετά την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στις αρµόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκµηριώνεται
ότι η αιτούµενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλο-
ποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω
αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτι-
κού σχεδίου.

β. Οι Μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα,
µε την υποβολή της αίτησής τους, να προσκοµίζουν έγ-
γραφα από τα οποία να τεκµηριώνεται ο χαρακτήρας κι-
νήτρου της αιτούµενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχε-
δίων τους, βάσει ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα
κριτήρια:

i. ουσιώδης αύξηση του µεγέθους του επενδυτικού
σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσµα της
ενίσχυσης,

ii. ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρµογής του επεν-
δυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέ-
λεσµα της ενίσχυσης,

iii. ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπα-
νά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστη-
ριότητα, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης,

iv. ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του
υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας ως α-
ποτέλεσµα της ενίσχυσης,

v. το επενδυτικό σχέδιο καθ’ εαυτό δεν θα είχε υλοποι-
ηθεί στη συγκεκριµένη ενισχυόµενη περιφέρεια εάν δεν
είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

3. Περιεχόµενο επενδυτικών σχεδίων 
Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφε-

ρειακές ενισχύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, πρέπει να αφορούν είτε τη δηµιουργία νέας
µονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας µονάδας είτε
τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας µονάδας προς
νέα πρόσθετα προϊόντα είτε τη θεµελιώδη αλλαγή στη
συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να δια-
σφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα µε ανα-
πηρίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του επεν-
δυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ο-
ρίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

4. Ελάχιστο ύψος επένδυσης
α. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή

επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νό-
µου ορίζεται, µε βάση το µέγεθος του φορέα, σύµφωνα
µε τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισµός (ΕΚ) α-
ριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,
Παράρτηµα Ι)], ως εξής:

- Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκα-
τοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

- Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακο-
σίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.

- Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

- Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακο-
σίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να αναπροσαρµόζο-
νται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, κα-
θώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύ-
σεων για ορισµένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για πε-
ριοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα ανάπτυξης και α-
πασχόλησης.

5. Νοµική µορφή των υπαγόµενων επιχειρήσεων
α. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου υ-

πάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην
Ελληνική Επικράτεια και έχουν µία εκ των κατωτέρω
µορφών:

i. Ατοµικής επιχείρησης
ii. Εµπορικής εταιρίας
iii. Συνεταιρισµού
β. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου δύ-

ναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρείες, µε την υπο-
χρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσµίας που
τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν
την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. 
γ. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπά-

γονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου οφείλουν, α-
πό το χρόνο έναρξης της επένδυσης, να τηρούν Βιβλία
Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας.
δ. Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύ-

ψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υ-
πάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου,
υποχρεούνται να λειτουργούν µε µορφή εµπορικής εται-
ρίας ή συνεταιρισµού, ή να λάβουν τη νοµική αυτή µορ-
φή εντός της προθεσµίας που τάσσεται στην απόφαση
υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασ-
δήποτε ενίσχυσης. 

6. Ίδια συµµετοχή του επενδυτή
α. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή

στις επενδύσεις που λαµβάνουν ενίσχυση µε τη µορφή
της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι κατώ-
τερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόµε-
νων δαπανών.
β. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση,

το οποίο έχει εγκριθεί µε την απόφαση υπαγωγής, δεν
είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση της απόφα-
σης αυτής.
γ. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της

φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνει-
σφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων εί-
τε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης, υπό την προϋπό-
θεση ότι το τµήµα αυτό δεν περιέχει καµία κρατική ενί-
σχυση.
δ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από

πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
ο τρόπος σύστασης και υπολογισµού της ίδιας συµµετο-
χής του επενδυτή, αναλόγως της νοµικής µορφής του
φορέα της επένδυσης και του είδους της ενίσχυσης, κα-
θώς και οι υποχρεώσεις αυτού ως προς την ίδια συµµε-
τοχή.
ε. Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των απο-

θεµατικών που συνιστούν ίδια συµµετοχή κατά τις διατά-
ξεις του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου ε-
δαφίου επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 14 του παρό-
ντος νόµου.

7. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για επενδυτικό
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δάνειο
Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο

προβλέπεται και η χρησιµοποίηση δανείου, το δάνειο αυ-
τό πρέπει:
α. να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
β. να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από

άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ή οµολογιακού
δανείου εκδιδόµενου µε δηµόσια ή µη εγγραφή, απο-
κλειόµενης της µορφής του αλληλόχρεου λογαριασµού,
γ. να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυ-

τικού σχεδίου, σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη της σχετικής
δανειακής σύµβασης και
δ. 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 σκοπό, το επιτόκιο, την πε-
ρίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του
και να περιλαµβάνεται στον υποβαλλόµενο µε την αίτη-
ση υπαγωγής φάκελο.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συ-

νάλλαγµα. 
8. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι και
προϋποθέσεις για την ένταξη ή τη µη ένταξη επενδυτι-
κών σχεδίων σε ορισµένους τοµείς δραστηριοτήτων ή
για ορισµένες γεωγραφικές περιοχές. 

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις αξιολόγησης 

1. Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επεν-
δυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον
αποκλεισµό του, είναι:
α. Συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτι-

κού σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του
κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. 
β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπί-

στωση της οποίας απαιτείται:
i. φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα,
ii. η µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της

υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους ή
Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία, 

iii. η µη ύπαρξη εγγραφών στα αρχεία δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρε-
σίας Α.Ε.»,

iv. πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτη-
σης για πτώχευση και

v. πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
και µη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική δια-
χείριση.
γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ι-

δίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής
του στην επένδυση, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την
αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του α-
ξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες λογιστικές του κα-
ταστάσεις.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου
υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή, εντός
της προθεσµίας του άρθρου 8 παράγραφος 1α και συνο-
δεύεται από αποδεικτικό Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρε-

σίας περί καταβολής χρηµατικού ποσού, το ύψος του ο-
ποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα µε το
κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα δικαιολογητι-
κά και τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν
την αίτηση υπαγωγής, καθώς και το ειδικότερο περιεχό-
µενο αυτών. Για τον καθορισµό των δικαιολογητικών και
τεχνικοοικονοµικών στοιχείων λαµβάνεται υπόψη το εί-
δος του επενδυτικού σχεδίου.

4. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται
και απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµό-
διου Οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρι-
κού διατάγµατος του άρθρου 11 παράγραφος 5 του πα-
ρόντος νόµου, µη επιστρεφόµενου του καταβληθέντος
για αυτές χρηµατικού ποσού που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 2 του παρόντος. 

5.α. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αί-
τησης υπαγωγής σε περισσότερες της µιας υπηρεσίες,
για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική µονά-
δα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτη-
ριστικά τους, έστω και αν εµφανίζουν διαφοροποιήσεις,
είτε στο κόστος είτε στα επί µέρους προτεινόµενα επεν-
δυτικά έργα.
β. Εταιρία, της οποίας επιχειρηµατικό σχέδιο έχει υπα-

χθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του
ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, δεν µπορεί κατά τη χρο-
νική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδή-
ποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής επένδυσης, η οποία να
αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του υλοποιούµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
γ. Εάν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής

ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης η οποία, εί-
τε στο σύνολό της είτε εν µέρει έχει ήδη υπαχθεί στις ε-
νισχύσεις του παρόντος νόµου ή του ν. 3299/2004 ή του
ν. 2601/1998, οι αιτήσεις αυτές δεν αξιολογούνται και τί-
θενται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας µε αιτιολογη-
µένη απόφαση του προϊσταµένου της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 11
παράγραφος 5 του παρόντος νόµου, µη επιστρεφόµενου
του καταβληθέντος για αυτές χρηµατικό ποσό που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης

1. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 9 του παρόντος νόµου αξιολογείται και
βαθµολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
α. Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα
i. Χαρακτηριστικά του φορέα (Νοµική µορφή – αριθµός

απασχολουµένων). 
ii. Εµπειρία των µετόχων και της διοίκησης (Συµµετο-

χή των µετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητας). 

iii. Εµπειρία της εταιρίας (Χρόνος ενεργού λειτουργίας
στην αγορά).

iv. Επαγγελµατική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυνα-
µικού µετά την υλοποίηση της επένδυσης (Τίτλοι επαγ-
γελµατικών προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού).

v. Ιδία συµµετοχή στο ενισχυόµενο κόστος του επεν-
δυτικού σχεδίου (Ποσοστό ίδιας συµµετοχής).
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β. Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας του ε-
πενδυτικού σχεδίου

i. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επένδυσης (εισρο-
ές - εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής α-
πόδοσης).

ii. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα (δείκτης ι-
κανότητας αποπληρωµής δανείων, δείκτης κερδοφορίας
και δείκτης αποτελεσµατικότητας).

iii. Προοπτικές κλάδου (ανερχόµενος, στάσιµος, φθί-
νων).
γ. Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
i.  Εφαρµογή προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµία

(δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανά-
πτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και µάρκετινγκ, για συ-
στήµατα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου και δαπά-
νες για πιστοποίηση).

ii. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτή-
των.

iii. Εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση α-
ποβλήτων.

iv. Ύψος της προστιθέµενης αξίας.
δ. Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία

και στην περιφερειακή ανάπτυξη
i. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέ-

ων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας µετά την υ-
λοποίηση της επένδυσης. 

ii. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. 
iii. Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περι-

βάλλοντος, στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών
πόρων. 

iv. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση
της επιχείρησης. 

v. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
vi. Δηµιουργία συνεργασιών - δικτύωσης (clusters).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα επιµέρους
στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης και η
στάθµισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο για την έντα-
ξη στη διαδικασία αξιολόγησης. 

3. Με βάση τη βαθµολογία των κριτηρίων του παρό-
ντος άρθρου καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία ε-
πενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κα-
τά φθίνουσα βαθµολογική σειρά τα αξιολογούµενα ε-
πενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχε-
δίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυ-
τικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι
Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σει-
ρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο
καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέ-
δια µέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. 

Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου 

υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

1. Αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων
στις διατάξεις του παρόντος νόµου υποβάλλονται ως ε-
ξής:
α. Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ-

πουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτι-
κών σχεδίων: 

i. Γενικής Επιχειρηµατικότητας του άρθρου 6 περ. α΄

του παρόντος που πραγµατοποιούνται σε όλη την Επι-
κράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδο-
νίας.

ii. Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β΄.
iii. Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περ. γ΄ του

παρόντος, ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ που πραγµατοποιούνται σ΄ όλη την Ε-
πικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μα-
κεδονίας. 
β. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουρ-

γείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγω-
γής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικό-
τητας και Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περι-
πτώσεις α΄ και γ΄, ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ, που πραγµατοποιούνται στις Περιφέ-
ρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. 
γ. Στις Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των

Περιφερειών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των ε-
πενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, ύψους µέ-
χρι τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγµα-
τοποιούνται µέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας. Ειδικά οι
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι τριών εκα-
τοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγµατοποιούνται
στο Νοµό Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Αιτήσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που πραγ-

µατοποιούνται µέσα στα όρια περισσότερων της µιας εκ
των ως άνω Περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους επένδυ-
σης, υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, µε την επιφύλαξη της διάταξης της
περ. β΄ της παρούσας παραγράφου. 

2. Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να αναπρο-
σαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες υποβάλλονται αντίστοι-
χα και οι αιτήσεις τροποποίησης απόφασης υπαγωγής,
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθε-
σµίας ολοκλήρωσης και µεταβίβασης επιχείρησης.

4. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόµου εκδίδο-
νται µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας γνωµοδοτικής
επιτροπής, µε βάση τη βαθµολογία τους και µέχρις εξα-
ντλήσεως του συνολικού προϋπολογισµού κάθε κατηγο-
ρίας επενδυτικού καθεστώτος για κάθε εξαµηνιαία πε-
ρίοδο, ως εξής:
α. Από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλο-
νται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
β. Από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια
που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυ-
ξης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονο-
µίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Από τους Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέ-

δια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών. 
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5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε:
α. Τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των

υποβαλλόµενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλο-
ποίησης των επενδυτικών σχεδίων, µε τρόπο που να δια-
σφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η διαφάνεια των διοι-
κητικών ενεργειών, το περιεχόµενο των εγκριτικών ή
τροποποιητικών ή απορριπτικών ατοµικών διοικητικών
πράξεων, περίληψη των οποίων δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και τον τρόπο, το χρό-
νο, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα
και τη διαδικασία εξέτασης αυτών, 
β. την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής

των στελεχών αξιολόγησης,
γ. τη σύσταση και τη σύνθεση των Γνωµοδοτικών Επι-

τροπών, την αρµοδιότητα αυτών και τον τρόπο λειτουρ-
γίας τους, 
δ. την προθεσµία υλοποίησης των επενδυτικών σχε-

δίων, τις προϋποθέσεις και το ανώτατο επιτρεπόµενο ό-
ριο παράτασης αυτής, το χρόνο και τους όρους για την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας της επένδυσης,
ε. τον τρόπο και τους φορείς παρακολούθησης της υ-

λοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
στ. τη σύσταση Οργάνων Ελέγχου, την ιδιότητα και τα

προσόντα των µελών τους, καθώς και τα κριτήρια επιλο-
γής τους,
ζ. τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφορικού Συστήµα-

τος που υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων,
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και παρακολού-
θησης της υλοποίησης των επενδύσεων, καθώς και της
τήρησης των υποχρεώσεων των ενισχυόµενων επιχειρή-
σεων, 
η. τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών

στις υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων και τις αρµοδιό-
τητες αυτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων κα-
θόλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του επενδυ-
τικού σχεδίου. 

7. Στους αξιολογητές, στα µέλη των Γνωµοδοτικών Ε-
πιτροπών, στα µέλη των οργάνων ελέγχου, καθώς και
στα επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων
όργανα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3213/2003, ό-
πως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης και ελέγχου της πε-
ριουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 12
Καταβολή ενισχύσεων 

1. Επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση της χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης. 
α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης

κεφαλαίου και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται µε προ-
εδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας. 
β. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται

από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το µισθολο-
γικό κόστος της απασχόλησης, προκειµένου να γίνει
προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.

2. Φορολογική απαλλαγή.
α. Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλα-

γής διαµορφώνεται ανά διαχειριστική περίοδο µε τους α-
κόλουθους περιορισµούς:
Κατά τη διαχειριστική περίοδο που ολοκληρώνεται και

τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η επένδυση, η φορο-
λογική απαλλαγή ανέρχεται µέχρι το ένα τρίτο (1/3) της
κάλυψης του οριζόµενου από το νόµο ποσοστού της α-
ξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης
του εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθω-
ση και κατά την επόµενη διαχειριστική περίοδο µέχρι τα
δύο τρίτα (2/3) της κάλυψης του πιο πάνω ποσοστού. Οι
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν όταν
η επιχείρηση έχει ζηµιές ή µη επάρκεια κερδών, καθώς
και την υποχρέωση σχηµατισµού αφορολόγητης έκπτω-
σης µε βάση προϊσχύσαντα αναπτυξιακό νόµο.
Το υπόλοιπο ποσό φορολογικής απαλλαγής καλύπτε-

ται από τις νέες επιχειρήσεις εντός οκτώ διαχειριστικών
περιόδων και από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις εντός έ-
ξι διαχειριστικών περιόδων, µετά την διαχειριστική πε-
ρίοδο εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία
της επένδυσης. 
β. Νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις όταν, κατά το χρό-

νο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσής τους, καθώς και αυτές που
έχουν ιδρυθεί εντός των προηγούµενων εικοσιτεσσά-
ρων (24) µηνών από το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
γ. Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλα-

γής εµφανίζεται σε αφορολόγητο αποθεµατικό, για το
σχηµατισµό του οποίου ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Σχηµατίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται
µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδή-
µατος, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηµα-
τισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών που διανέ-
µονται πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους
των προσωπικών εταιριών ή τον επιχειρηµατία που ασκεί
ατοµικά την επιχείρηση, καθώς και της αφορολόγητης
έκπτωσης που σχηµατίζεται µε βάση προηγούµενο ανα-
πτυξιακό νόµο.

ii. Σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρή-
σης που έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγµατοποιηθούν
κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αυτά που
πραγµατοποιούνται δεν επαρκούν, το αφορολόγητο α-
ποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη των αµέσως επό-
µενων διαχειριστικών χρήσεων, µέχρι να καλυφθεί το πο-
σό της ωφέλειας φόρου που προβλέπεται από το νόµο.

iii. Το αφορολόγητο αποθεµατικό εµφανίζεται σε ιδιαί-
τερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

iv. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγο-
ρίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή υπολογίζεται
µε βάση τα φορολογητέα κέρδη που δηλώνονται µε την
αρχική εµπρόθεσµη δήλωση.

δ. Όταν ο εξοπλισµός αποκτάται µε χρηµατοδοτική µί-
σθωση, το φορολογικό όφελος υπολογίζεται επί του
τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο ε-
µπεριέχεται στα µισθώµατα που καταβλήθηκαν στην οι-
κεία διαχειριστική περίοδο και µε την προϋπόθεση ότι η
επένδυση ή το πρόγραµµα ολοκληρώνεται εντός της
αρχικής ή κατά παράταση προθεσµίας της απόφασης υ-
παγωγής και µετά τη λήξη της σύµβασης ο εξοπλισµός
θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.
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ε. Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορο-
λογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθε-
των βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το π.δ. 186/1992
(ΦΕΚ 84 Α΄).
στ. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για τις ενισχύσεις

αυτές διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία υπαγω-
γής.
ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορί-
ζεται ο τρόπος εφαρµογής της παρούσας παραγράφου
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

3. Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι επιδοτήσεις χρη-
µατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος καλύπτονται από τον προϋπολο-
γισµό Δηµόσιων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η
σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έ-
τος. 

4. Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βά-
ση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κά-
θε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δηµοσίου ή τρίτου.

5. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό ο-
κτώ τοις χιλίοις (8‰) των προβλεπόµενων πιστώσεων
για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που
εγγράφονται στον προϋπολογισµό των Δηµόσιων Επεν-
δύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών α-
ξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυ-
τικών σχεδίων, περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων
των Οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτές. 
Για το σκοπό αυτό εγγράφεται στο Πρόγραµµα Δηµό-

σιων Επενδύσεων ειδικό έργο µε πίστωση που αντιστοι-
χεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπο-
νται κατ΄ έτος από τον προϋπολογισµό Δηµόσιων Επεν-
δύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδο-
τήσεων εν γένει του παρόντος νόµου. 
Οι αποζηµιώσεις των Οργάνων που συµµετέχουν στις

διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης
των επενδυτικών σχεδίων καθορίζονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 13
Ειδικά επενδυτικά σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων

1. Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακό-
λουθες κατηγορίες: 
α. Επιχειρηµατικότητας των Νέων.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που

υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία µικρών
και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο
των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυ-
σικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό
έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την δια-
χείριση της Εταιρίας. 
β. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύ-

ψους τουλάχιστον πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000)
ευρώ, υπολογιζόµενες µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες
που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 
γ. Ολοκληρωµένων Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχε-

δίων.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υ-

λοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχει-
ρηµατικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει πα-

ρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ε-
λάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περι-
λαµβάνουν 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.
- Παραγωγή και προώθηση επώνυµων προϊόντων ή και

υπηρεσιών.
- Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµέ-

νων συστηµάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συµπληρωµα-
τικών προϊόντων και υπηρεσιών.

- Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµα-
ντικά βελτιωµένων ή τελείως διαφοροποιηµένων, σε
σχέση µε τα υφιστάµενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες
της επιχείρησης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέ-
σεις για την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων της κατη-
γορίας αυτής.
δ. Συνέργειας και Δικτύωσης. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που

υποβάλλονται από σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης
10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό µορφή Κοινοπραξίας,
και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα ο-
ποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των
επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδοµές που δηµιουρ-
γούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συ-
ντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και
τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφι-
κά προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών.  
Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια περιλαµβάνουν

κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σµό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δια-
κίνησης, έκθεσης και πώλησης εµπορευµάτων και κατά
περίπτωση υπηρεσιών, κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα
διαδικτυακού εµπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήµα ποι-
ότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού κ.α..

2. Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειρηµατικότητας των
Νέων. 
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέ-

χεται ενίσχυση, σε εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού
Απαλλαγής κατά Κατηγορία (άρθρο 14) το ύψος της ο-
ποίας, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπο-
βάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας.
β. Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέ-

ντε, µετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρη-
σης και µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται
χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και ε-
ξοπλισµού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχο-
ρήγηση, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολι-
κά. Το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν δύναται να υ-
περβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούµενης ενί-
σχυσης. 
γ. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφο-

ρούν αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοι-
κητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν
άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, καθώς
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και δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέ-
ντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:

iι. Τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο
που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

ii. δαπάνες για µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σµού παραγωγής,

iii. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, κα-
θώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του
Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),

iv. δαπάνες για χρηµατοδοτική µίσθωση εγκαταστάσε-
ων και εξοπλισµού παραγωγής,

v. δαπάνες για µισθοδοσία, όπου περιλαµβάνονται και
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση
ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
δ. Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν µπορούν να υπερβαί-

νουν:
i. Στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοι-

χείο α΄ της Συνθήκης της Ε.Ε. το 35% των ενισχυόµε-
νων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώ-
τα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά
τα δύο επόµενα έτη. Τα ποσοστά αυτά µπορούν να προ-
σαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου το κατά κε-
φαλήν Α.Ε.Π. είναι µικρότερο του 60% του µέσου όρου
των 25 κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

ii. Στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοι-
χείο γ΄ της Συνθήκης της Ε.Ε. το 25% των ενισχυόµε-
νων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώ-
τα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά
τα δύο επόµενα έτη.
ε. Οι µικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από µετό-

χους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όµο-
ρες αγορές. 
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι περιοχές της
Επικράτειας στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις της
παραγράφου αυτής, οι τοµείς στους οποίους δραστηριο-
ποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του
καθεστώτος, τα ποσοστά των χορηγούµενων κατ΄ έτος
ενισχύσεων, το σύνολο ή µέρος των οριζόµενων στην
περίπτωση γ΄ δαπανών, και µπορούν να ορίζονται οι α-
ναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου σε σχέση µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων,
το περιεχόµενο και το ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου ε-
πενδυτικού σχεδίου, την ιδία συµµετοχή, τον τρόπο και
τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των ε-
νισχύσεων, το χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες υπο-
βάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης
και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτο-
µέρεια. 

3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχε-
δίων.
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής µπο-

ρούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά όλα τα
είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόµου,
το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών
σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραπάνω κατηγορίας

το χορηγούµενο ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως

εξής:
i. για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000)

ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου
ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

ii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύ-
ρια (50.000.000) ευρώ µέχρι και εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το 30% του κατά περί-
πτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

iii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το 20% του κατά περί-
πτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.
Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται µε τη µορ-

φή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό
σχέδιο το 60% της συνολικής ενίσχυσης. 
γ. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού ενισχύσεων

της προηγούµενης περίπτωσης, ένα µεγάλο επενδυτικό
σχέδιο θεωρείται ενιαίο όταν η επένδυση πραγµατοποι-
είται εντός µιας τριετούς περιόδου, εκ µέρους µιας ή πε-
ρισσοτέρων επιχειρήσεων, και αποτελείται από πάγια
στοιχεία ενεργητικού συνδυαζόµενα κατά αδιαίρετο από
οικονοµική άποψη τρόπο. 
δ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν

παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης
που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.
ε. Τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής υπο-

βάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γενική Δι-
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αξιολογούνται
σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου και, εφόσον ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης υ-
περβαίνει το ελάχιστο όριο βαθµολογίας που τίθεται µε
την κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 10 του παρόντος, εντάσσονται στο καθεστώς ενι-
σχύσεων της παρούσας παραγράφου µέχρι εξαντλήσε-
ως των οριζόµενων κατ’ έτος ενισχύσεων.
Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν

έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 5 του παρόντος νόµου.
Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων

της παραγράφου αυτής µε συνολικό ενισχυόµενο κό-
στος άνω των εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων
(150.000.000) ευρώ, τελούν υπό την προϋπόθεση της κύ-
ρωσής τους µε νόµο. 
στ. Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρα-

κτήρα για µεγάλα επενδυτικά σχέδια κοινοποιούνται µε-
µονωµένα προς έγκριση στην Επιτροπή εάν το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το
75% του µέγιστου ορίου ενίσχυσης που θα µπορούσε να
λάβει µία επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες ύψους
100.000.000 ευρώ, εφαρµόζοντας το ισχύον πάγιο όριο
ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις στον εγκεκριµένο
χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων την ηµεροµηνία χορή-
γησης της ενίσχυσης από την έκδοση της απόφασης υ-
παγωγής. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που δεν κοινοποι-
ούνται βάσει του προηγουµένου εδαφίου γνωστοποιού-
νται στην Επιτροπή εντός 20 ηµερών από την ηµεροµη-
νία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους µε υποβολή
των περιληπτικών πληροφοριών που απαιτούνται στο τυ-
ποποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος II του Γενικού
Κανονισµού Απαλλαγής κατά κατηγορία, µέσω της εγκα-
τεστηµένης ηλεκτρονικής εφαρµογής της Επιτροπής. 
ζ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να καθορίζονται ειδι-
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κά ή και πρόσθετα κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς ενι-
σχύσεων της παρούσας παραγράφου, οι ειδικότερες ή
και πρόσθετες υποχρεώσεις των ενισχυόµενων επιχει-
ρήσεων πριν και µετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς
ενισχύσεων, οι περιοχές της Επικράτειας στις οποίες πα-
ρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, οι τοµείς
στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επι-
χειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος και τα ποσοστά
των χορηγούµενων ενισχύσεων, το είδος δαπανών που
ενισχύονται και µπορούν να ορίζονται παρεκκλίσεις από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε σχέση µε τη νοµική
µορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόµενο και το ελάχι-
στο κόστος του ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, την
ιδία συµµετοχή, το χρόνο διατήρησης της επένδυσης,
τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης και παροχής
των ενισχύσεων, το χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενί-
σχυσης της παρούσας παραγράφου και τα όργανα εξέ-
τασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

4. Καθεστώς Ενισχύσεων Ολοκληρωµένων Πολυετών
Επιχειρηµατικών Σχεδίων.
Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλ-

λαγές κατά το ποσοστό του πίνακα του άρθρου 5 παρά-
γραφος 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12
παράγραφος 2 του παρόντος.

5. Καθεστώς Ενισχύσεων Συνέργειας και Δικτύωσης.
α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να προκηρύσσονται
ειδικά προγράµµατα που αφορούν συγκεκριµένες δρα-
στηριότητες της περ. δ΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου. 
β. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέ-

χονται οι προβλεπόµενες από το Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισµό ενισχύσεις, το ύψος των οποίων, για το σύνο-
λο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έ-
τος, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται περιοχές της Επι-
κράτειας, στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις της πα-
ραγράφου αυτής, η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος
και τα ποσοστά των χορηγούµενων ενισχύσεων, το εί-
δος και τα ποσοστά των ενισχυόµενων δαπανών, και
µπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου σε σχέση µε τη νοµική
µορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόµενο και το ελάχι-
στο κόστος ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία
συµµετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη
διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το χρόνο και τις υ-
πηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις
και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων – Κυρώσεις 

1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έ-
χουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου, µετά
την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας,
ή επταετίας στην περίπτωση της επιδότησης της χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης, από τη δηµοσίευση της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, οφείλουν:

α. Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 
β. Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλι-

σµού µε τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης. 
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, ε-

κτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκα-
λούνται από φυσικά φαινόµενα. 
ε. Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια

περιουσιακά στοιχεία τα οποία έτυχαν ενισχύσεως, ε-
κτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλ-
λα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που αντα-
ποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λει-
τουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίη-
σης της αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών στην αρ-
µόδια υπηρεσία. Αιτήµατα αντικατάστασης παγίων για
κάθε ενισχυόµενη επένδυση δεν µπορούν να εγκριθούν
πάνω από δύο (2) φορές.
στ. Να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή, όπου

χορηγήθηκε η ενίσχυση.
ζ. Να µην εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυ-

θείσας επένδυσης χωρίς έγκριση του αρµόδιου, για την
έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οργάνου. Η έγκριση
δίδεται πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουρ-
γίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο
και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παρα-
µένει στον εκµισθωτή.
η. Να µην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορρο-

φηθούν από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν κλάδο στον ο-
ποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς έγκριση
του αρµόδιου, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
οργάνου. Η έγκριση δίδεται πάντοτε µε τον όρο της συ-
νέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παρα-
γωγικό αντικείµενο. 
θ. Να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρµόδιες υ-

πηρεσίες στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η τήρηση
των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου, καθώς και της εγκριτικής από-
φασης. 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. 
Σε περίπτωση µη αποστολής των στοιχείων της πα-

ρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων,
επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρό-
στιµο αυτό εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Ει-
σπράξεως Δηµοσίων Εσόδων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται η διαδικασία, τα δικαι-
ολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της προηγουµένης πα-
ραγράφου. 

3. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ-
σεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας: 
α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 ανακαλείται

η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση. 
β) Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1 δύναται

να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η
ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής. 
γ) Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κί-
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νητρο της φορολογικής απαλλαγής επιβάλλεται η κύρω-
ση της ολικής ή µερικής απώλειας του φορολογικού ο-
φέλους. 

4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ-
σεις υπαγωγής µετά τη δηµοσίευση της απόφασης ολο-
κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1
χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος
της ενίσχυσης. 
Εφόσον η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορο-

λογικής απαλλαγής επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή
µερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους. 

5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ-
σεις, που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
1, επιστρέφεται η αναλογούσα στον συγκεκριµένο εξο-
πλισµό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο
ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο
της σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού στην ε-
ταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

6. 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 ε-
πιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο
ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής
της ιδιότητας. 

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έ-
χουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων
θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής της επέν-
δυσης ή του προγράµµατος ή του επιχειρηµατικού σχε-
δίου 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 και έχει δο-

θεί τµήµα της επιχορήγησης, η απόφαση υπαγωγής ανα-
καλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, 
β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το

σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται, εφόσον η διαπί-

στωση γίνει εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που
είναι κατά τον νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κατά
περίπτωση στοιχείων. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία για
την διαπίστωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων
και την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την επιβολή ο-
λικής ή µερικής επιστροφής, η οποία µπορεί να κυµαίνε-
ται µεταξύ 0,5% έως 30% της ενίσχυσης που έχει εγκρι-
θεί, εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθε-
σης και λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια,
όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του
ποσοστού συµµετοχής στην εταιρική σύνθεση της εται-
ρίας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκµι-
σθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν, κα-
θώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και λει-
τουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγω-
γής. 

9. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση
τον παρόντα νόµο γίνεται µε τη διαδικασία είσπραξης
δηµόσιων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυ-
ξάνονται κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκά-
στοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής
των ενισχύσεων από το Δηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη
βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. 

10. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου α-
ποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν
την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έ-
ναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε πε-
ρίπτωση διανοµής τους πριν την παρέλευση πενταετίας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο. Το αποθεµατικό αυτό εµφανίζεται σε ιδιαίτερο
λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και
δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, µε την προϋ-
πόθεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανε-
µηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια α-
πό τον χρόνο του σχηµατισµού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί
ή διανεµηθεί µετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήµατος, υπόκειται σε φορολογία µε συντελε-
στή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή
φορολογίας εισοδήµατος που ισχύει κατά το χρόνο κε-
φαλαιοποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και
στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2238/
1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόµενος, σύµφωνα µε τα πιο
πάνω, φόρος εισοδήµατος αποδίδεται εφάπαξ µε δήλω-
ση η οποία υποβάλλεται µέσα στον επόµενο µήνα εντός
του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση
ή διανοµή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλεί-
ται η φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου,
καθώς και των µετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθε-
µατικό. Επί του οφειλόµενου φόρου έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έ-
ως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97
Α΄).
Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή γίνει πριν από την πα-

ρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηµατισµού του
αποθεµατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
µατος, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της επιχείρη-
σης.

11. Το ποσό της ωφέλειας φόρου εισοδήµατος που εµ-
φανίσθηκε σε λογαριασµό αποθεµατικού επιστρέφεται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Πώλησης ή µη χρησιµοποίησης για οποιονδήποτε

λόγο των παγίων περιουσιακών στοιχείων πριν από την
παρέλευση πέντε (5) χρόνων από τότε που αποκτήθηκαν
ή έπαυσαν να χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα των ο-
ποίων η χρήση είχε αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθω-
ση λόγω ακύρωσης της σύµβασης, για το ποσό του αφο-
ρολόγητου αποθεµατικού που αντιστοιχεί στην αξία των
πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζε-
ται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοι-
χεία, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστι-
κής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρη-
µατοδοτικής µίσθωσής τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης
τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋ-
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ποθέσεις της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
β. Διανοµής ή ανάληψης του ποσού του αφορολόγη-

του αποθεµατικού κατά το µέρος που διανέµεται ή ανα-
λαµβάνεται, κατά περίπτωση. 
γ. Διάλυσης ατοµικής επιχείρησης ή εταιρίας λόγω θα-

νάτου του επιχειρηµατία ή µέλους της εταιρίας.
δ. Αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο α-

ποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν,
µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία.
ε. Μεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µε-

ταβιβάζοντος, στο χρόνο της µεταβίβασης και για το πο-
σό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµε-
τοχής του στην εταιρία.
στ. 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. 
ζ. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η ε-

ταιρία συνεχίζεται νόµιµα µόνο µεταξύ των λοιπών εταί-
ρων, στο όνοµα του κληρονόµου και για το ποσό που α-
ναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του
θανόντος στην εταιρία.
η. Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της

χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα
του εξοπλισµού. 
θ. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του α-

ποθεµατικού, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή της επι-
χείρησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) και από
το ποσό που οφείλεται µε βάση το άρθρο αυτό αφαιρεί-
ται ο πιο πάνω φόρος του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε..

12. Για την εφαρµογή των ανωτέρω, το οφειλόµενο
ποσό αποδίδεται µε ιδιαίτερη δήλωση εντός του επό-
µενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου γεννήθηκε,
σύµφωνα µε τα πιο πάνω η υποχρέωση επιστροφής.
Για τη βεβαίωση, καταβολή και έλεγχο έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του
ν. 2717/1997 (ΦΕΚ 97 Α΄). Ενδεχόµενη άσκηση προσφυ-
γής δεν αναστέλλει την καταβολή του οφειλόµενου πο-
σού.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδο-
σης του οφειλόµενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορί-
ζεται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους και
καταβολή των οφειλόµενων φόρων, σε περίπτωση µη τή-
ρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων των ενισχυόµενων ε-
πιχειρήσεων. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι πρόσθετες υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική Νοµοθε-
σία για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για
τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπήχθη-
σαν στις διατάξεις του παρόντος και µεταγενέστερα ε-
ντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηµατοδότησης. 

Άρθρο 15
Ετήσια Υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων

Τον Ιανουάριο εκάστου έτους ο Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλει στη Βουλή
των Ελλήνων Έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι πόροι
που διατέθηκαν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι
θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά κλάδο και
περιφέρεια, καθώς και οι εκτιµώµενες επιπτώσεις των ε-
νισχύσεων του παρόντος νόµου στην ανάπτυξη, την
κλαδική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηµατικότη-
τα, την ενίσχυση της καινοτοµίας, την αύξηση των θέσε-
ων απασχόλησης, την περιφερειακή σύγκλιση και συνο-
λικά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας
κατά το προηγούµενο έτος.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έ-
χουν υπαχθεί στο καθεστώς των νόµων 3299/2004,
2601/1998, 1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται από
το καθεστώς αυτό. 

2. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και δεν έχει εκδοθεί
για αυτά απόφαση υπαγωγής µέχρι τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3299/2004, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος ενίσχυ-
σής τους δεν υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων 2007-2013, όπως ισχύει. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση παρέχονται τα ανώτατα κατά περίπτωση
όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύ-
ει.
β. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που

προβλέπονται στον παρόντα νόµο εξακολουθούν να ε-
φαρµόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις ως
προς τα Όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγ-
χου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν υπό το
καθεστώς των νόµων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.
γ. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθούν
και εφαρµόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις για την υ-
λοποίησή τους, και τις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρω-
σης και καταβολής ενισχύσεων.

Οι Γνωµοδοτικές Επιτροπές της περ. β΄ της παρ. 15
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 γνωµοδοτούν κατ’ αρµο-
διότητα για τα θέµατα που έχουν υποβληθεί στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
νόµων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
δ. Η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων

της περ. ε΄ της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/ 2004
εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι ολοκλήρωσης της εξέ-
τασης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004, εφόσον για την
υπαγωγή τους στο νόµο αυτόν απαιτείται η προηγούµε-
νη γνωµοδότησή της. 

3. Επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη
δαπανών µέχρι την 29η Ιανουαρίου 2010, όπως ορίστηκε
στο άρθρο 10 του ν. 3816/2010, για να ενισχυθούν για
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους µε το κίνητρο
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της φορολογικής απαλλαγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3299/2004, διέπονται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού.

4. α. Οι διατάξεις του ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ι-
διωτικών επενδύσεων στις χώρες της αλλοδαπής, στις
οποίες παραπέµπει το άρθρο 6 του ν. 2996/2002 όπως ι-
σχύει, «Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης
των Βαλκανίων Ε.Σ.Ο.Α.Β.», εφαρµόζονται µέχρι τη λή-
ξη του προγράµµατος αυτού. 
β. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπα-

χθούν στις διατάξεις του ν. 2601/1998 σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του ν. 2996/2002, όπως ισχύει, διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 2601/1998. Μέχρι την έκδοση των κανο-
νιστικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νό-
µο εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κανονι-
στικές πράξεις ως προς τα Όργανα και διαδικασίες αξιο-
λόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων της πα-
ραγράφου αυτής. 
γ) i. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγω-

νιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να ρυθµίζονται ζητή-
µατα που αφορούν το χρόνο υποβολής αιτήσεων, τις
διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις προϋποθέ-
σεις υπαγωγής, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακο-
λούθηση και κάθε ειδικότερο θέµα για τις επενδύσεις
της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 στο Ελληνικό
Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων
(ν. 2996/2002).
Επίσης µε την ίδια απόφαση ορίζεται το υπόλοιπο, εκ

του προβλεπόµενου στο ν. 2996/2002, διατιθέµενο ύψος
κονδυλίων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο
Ε.Σ.Ο.Α.Β.

ii. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης που έχει εκδο-
θεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2601/1998 παρατείνεται µέχρι την έκδοση νέας από-
φασης, κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση i της πε-
ρίπτωσης αυτής.

5. Εφαρµόζεται και για τον παρόντα νόµο η παρ. 35
του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε
ισχύ µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004.

6. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρά-
γραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου κοινής από-
φασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων διατηρείται η ισχύς της υπ’ αριθµ.
31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργι-
κής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 3 παρ. 2α του ν. 3299/2004. 

7. Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται:
α. Η υπ’ αριθµ. 43965/30.11.1994 κανονιστική απόφα-

ση για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των
έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενο-
δοχειακής µονάδας που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της
περ. λβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990 και έ-
χει διατηρηθεί σε ισχύ σύµφωνα µε τις µεταβατικές δια-
τάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2601/ 1998, όπως ίσχυε, και της περίπτωσης ζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 και 
β. Η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστική απόφαση

για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έρ-
γων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού τουριστι-
κών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) που είχε
εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παραγράφου 20
του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, και έχει διατηρηθεί σε ι-
σχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περ. ζ΄ της

παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/ 2004, όπως τροποποι-
ήθηκε. 
γ. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισµό

των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, των κέ-
ντρων θαλασσοθεραπείας, των εγκαταστάσεων αξιοποί-
ησης ιαµατικών πηγών, των θεµατικών πάρκων, των γη-
πέδων γκολφ, των κέντρων προπονητικού και αθλητικού
τουρισµού, καθώς και η οικεία απόφαση του πρώην Υ-
πουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονο-
δροµικών κέντρων.
Επίσης διατηρείται σε ισχύ το προεδρικό διάταγµα για

την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό των αυτοκινη-
τοδροµίων. 
δ. Η κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τµηµα-

τικής καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά
σχέδια, αρµοδιότητας πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης,
καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιο-
λογητικά.

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος διατηρού-
νται σε ισχύ και εφαρµόζονται: 
α. H κανονιστική απόφαση του ν. 1892/1990 για τον

τρόπο καταβολής της επιχορήγησης (που εκδόθηκε κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού
και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τις µεταβατικές
διατάξεις της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 2601/1998, όπως ίσχυε και της περ. κ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 3299/ 2004). 
β. H υπ’ αριθµ. 40929/2.11.2005 κανονιστική απόφαση

για τον τρόπο καταβολής της προκαταβολής της επιχο-
ρήγησης.
γ. H υπ’ αριθµ. 48116/19.12.2005 απόφαση, όπως ισχύ-

ει, για τον καθορισµό των δικαιολογητικών για τον έλεγ-
χο των επενδύσεων. 

9. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επιβολή κυρώσεων
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 εξακολουθεί να γίνεται
από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού. 

10. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώ-
σεων για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 1892/1990 ή του ν. 1262/1982 από την Α.Τ.Ε.
εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα
του φορέα αυτού. 

11. Η παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης των ε-
πενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, η οποία προβλέφθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 και µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 3840/2010, ισχύει ανεξάρτητα αν κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των νόµων αυτών είχε συ-
µπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσµία ολο-
κλήρωσης.

12. Μέχρι τη στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρη-
σιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, ώστε να µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητές
της, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, οι αρµοδιότητές της ασκούνται από τη Γενι-
κή Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην ο-
ποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής ε-
πενδυτικών σχεδίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαπιστώνε-
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ται η πλήρωση όλων των οργανωτικών προϋποθέσεων
και η έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση
µε τις αρµοδιότητές της, που προβλέπονται στις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 17 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει µε την δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεµβρίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ιω. Ραγκούσης                    Γ. Παπακωνσταντίνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοϊδης                        Κ. Μπιρµπίλη

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,   ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Διαµαντοπούλου Δ. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λ. Κατσέλη                           Κ. Σκανδαλίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Π. Γερουλάνος                       Ιω. Διαµαντίδης
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Αριθµ. 228/25/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ενίσχυση Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχει-
ρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ρυθµί-
ζονται τα ακόλουθα:

1.α. Προσδιορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση νόµου
που είναι η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας µε την διαµόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των
επενδύσεων, µε τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηµατικό-
τητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η  ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προω-
θούνται η πράσινη οικονοµία, η αποτελεσµατική λειτουρ-
γία των διαθέσιµων υποδοµών και η αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναµικού της χώρας.
β. Ορίζεται ότι, οι ενισχύσεις του υπό ψήφιση νόµου

παρέχονται σε συµφωνία µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L214
της 9-8-2008) για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων, ως συµβατών µε την κοινή αγορά, κατ’ εφαρ-
µογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανο-
νισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία).
γ. Προβλέπεται ότι, στον υπό ψήφιση νόµο µπορούν

να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις άλ-
λων κατηγοριών του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής και
για ενισχύσεις µε βάσει  άλλες νοµοθετικές πράξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (άρθρο 1)

2.α. Προσδιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υ-
πάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του υπό ψήφιση νό-
µου και παρατίθενται οι τοµείς που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να υπάγονται στο κα-
θεστώς ενισχύσεων ή να εξαιρούνται από το καθεστώς
αυτό ή να τίθενται περιορισµοί και σε άλλους τοµείς και
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, λαµβανοµένης υ-
πόψη της νοµοθεσίας της Ε.Ε.
γ. Στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραµµές, για την ε-
ξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης Α-
πριλίου 2008) και στον τοµέα της γεωργίας, όπως ορίζε-
ται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές, για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασο-
κοµίας (2006/C19/01 της 27ης Δεκεµβρίου 2006), µπο-
ρούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµό-
διου Υπουργού, µπορούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθµί-
σεις, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τοµέων ή
κλάδων της οικονοµίας, για τους οποίους έχουν τεθεί ή
θα τεθούν µε νοµοθετικές πράξεις της Ε.Ε., ειδικοί κανό-
νες κρατικών ενισχύσεων. (άρθρο 2)

3.α. Καθορίζονται οι ενισχυόµενες δαπάνες: αα) Για υ-
λικά περιουσιακά στοιχεία όπως:

- Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιρια-
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δα-
πάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενι-
σχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

- Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέο-
νται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέ-
χουν σωρευτικά οι οριζόµενες προϋποθέσεις.

- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

- Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και-
νούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλι-
σµού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηµατο-
δοτική µίσθωση περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς
αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης.
ββ) Για άϋλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συ-

στηµάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµή-
θειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος ορ-
γάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τε-
χνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ι-
διοκτησίας κ.λπ..
Το κόστος των ενισχυόµενων άϋλων περιουσιακών

στοιχείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
γγ) Για έργα και προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης,

που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα
της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επι-
χείρηση είτε µόνη της, είτε σε συνεργασία µε ερευνητι-
κά ιδρύµατα και φορείς και µε Ανώτατα και Ανώτερα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε.
β. Καθορίζονται οι δαπάνες που δεν ενισχύονται ό-

πως:
- Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
- Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων.
- Τα µέσα µεταφορών και ο εξοπλισµός µεταφορών

για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα των µεταφορών.
- Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
- Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων κ.λπ.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να ορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις ενίσχυσης των αναφερόµενων δαπανών και να
εξειδικεύονται ενισχυόµενες δαπάνες ανά είδος επέν-
δυσης, λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας της Ε.Ε.
Με όµοια απόφαση µπορούν να ορίζονται και πρόσθετες
κατηγορίες, όροι ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών,
καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυσης ανά είδος
επενδυτικού σχεδίου. (άρθρο 3)

4.α. Καθορίζονται τα είδη των παρεχόµενων ενισχύσε-
ων τα οποία είναι:

- Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλα-
γή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγ-
µατοποιούµενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του φόρου
που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγητο απο-
θεµατικό.

- Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή α-
πό το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού, για την κάλυψη τµή-
µατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχε-
δίου.

- Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που συνίστα-
ται στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των κατα-
βαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που συ-
νάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού
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και λοιπού εξοπλισµού. Η επιδότηση της χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
β. Προβλέπεται ότι, όλες οι ανωτέρω µορφές ενισχύ-

σεων µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστι-
κά, µέχρι του ανωτάτου ποσοστού του παρατιθέµενου
πίνακα.
γ. Ορίζεται ότι, τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται

στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου για το ποσό που
προβλέπεται να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό, δύνα-
νται να χρηµατοδοτούνται µε δάνεια χαµηλού κόστους,
από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται
µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος, από την ανω-
τέρω χρηµατοδότηση, συνυπολογίζεται στο συνολικό
ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

(άρθρο 4)
5. Καθορίζονται τα ποσοστά των περιφερειακών ενι-

σχύσεων. Ειδικότερα:
α.  Για τον καθορισµό του ποσοστού των περιφερεια-

κών ενισχύσεων η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες
κινήτρων (Α, Β, Γ), µε κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο της χώρας, ήτοι:

- Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων στην οποία ανήκουν οι νοµοί
της Αττικής και Βοιωτίας.

- Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νοµοί µε κατά κε-
φαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) µεγαλύτερο
από το 75% του µέσου όρου της χώρας.

- Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νοµοί µε κατά κε-
φαλή ΑΕΠ µικρότερο από το 75% του µέσου όρου της
χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αι-
γαίου κα Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά
σε νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παρα-
µεθόριοι νοµοί της χώρας.
β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες,

Μικρές και Πολύ Μικρές, σύµφωνα µε την σχετική κατά-
ταξη της Ε.Ε. [Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επι-
τροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτηµα Ι (ΕΕ L 214
της 9.8.2008, σ. 38)].
γ. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ε-

ξαρτάται από το µέγεθος του φορέα της επένδυσης και
από το νοµό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περί-
πτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόµε-
νου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ο καθορισµός
των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρ-
µογή του υπό ψήφιση νόµου, µε βάση το κατά το έτος
2007 κατά κεφαλή Α.Ε.Π. κάθε νοµού, σε σχέση µε τον
κατά το ίδιο έτος µέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της
χώρας.
δ. Τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρ-

χονται:
- Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις,

20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

- Στην Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις,
35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

- Στην Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις,
45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
ε. Παρατίθεται πίνακας µε τα ποσοστά ενισχύσεως α-

νά νοµό και µέγεθος επιχείρησης.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονο-

µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να τροποποιεί
τα ποσοστά ενισχύσεων, µε βάση τις διαφοροποιήσεις
στο ΑΕΠ κάθε νοµού και σύµφωνα µε τα κριτήρια και
τους οριζόµενους περιορισµούς. Με όµοια απόφαση
µπορούν να τροποποιούνται τα όρια των ποσοστών ενι-
σχύσεων, µε βάση τον εγκεκριµένο, κάθε φορά από την
Ε.Ε., Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
ζ. Ορίζεται ότι, οι ενισχύσεις του υπό ψήφιση νόµου,

δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, µε οποιαδήποτε άλλη
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 1
της Συνθήκης της Ε.Ε. ή µε ενίσχυση de minimis που
πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της
28.12.2006), ούτε µε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατο-
δότηση, σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που
αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν µέρει. Κατ’ εξαίρεση,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας µπορεί να επιτρέπεται η σώρευση
των ενισχύσεων του υπό ψήφιση νόµου, µε συγκεκριµέ-
να άλλα καθεστώτα, υπό την προϋπόθεση ότι, η σώρευ-
ση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης της ενί-
σχυσης, βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού.
Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, περιλαµβα-
νοµένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόµενες ή συν-
δεδεµένες επιχειρήσεις, δεν µπορούν να υπερβούν σω-
ρευτικά κατά τη διάρκεια µιας τετραετίας το όριο των δέ-
κα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ, για µεµονωµένη ε-
πιχείρηση και των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ, για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµέ-
νων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλο-
ποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. (άρθρο 5)

6. Καθορίζονται οι κατηγορίες των Γενικών Επενδυτι-
κών Σχεδίων που είναι:

- Γενικής Επιχειρηµατικότητας, στην οποία περιλαµβά-
νεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που µπορούν
να υπαχθούν στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.

- Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαµβάνο-
νται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
των επιχειρήσεων, µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών
και οργανωτικών καινοτοµιών, όπως συστήµατα διασφά-
λισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία
εξοικονόµησης ενέργειας κ.λπ..
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επι-

δότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρή-
σεις σε ποσοστό 90%. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το ό-
ριο του πίνακα συµπληρώνεται µε ποσοστό φορολογικής
απαλλαγής.

- Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνο-
νται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες
που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα,
αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προ-
βλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές ε-
φαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέρ-
γειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συµβάλλουν
στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλα-
ση και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επι-

δότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις, σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρή-
σεις σε ποσοστό 80% του παρατιθέµενου πίνακα. Το υ-
πόλοιπο ποσοστό µέχρι το όριο του πίνακα συµπληρώνε-
ται µε ποσοστό φορολογικής απαλλαγής. (άρθρο 6)

7. Προβλέπεται ότι, µε κ.υ.α. που εκδίδεται το Δεκέµ-
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βριο κάθε έτους, καθορίζεται το συνολικό ποσό της επι-
χορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης, για επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Περιφερειακής Συνοχής, που παρέχονται για τις δύο ε-
ξαµηνιαίες περιόδους του εποµένου έτους. Επίσης, προ-
βλέπεται ότι, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, που αφο-
ρά στις φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαµηνιαίων
περιόδων, θα είναι τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων
των κατ΄έτος οριζοµένων στην προαναφερόµενη κ.υ.α.

(άρθρο 7)
8. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής

των επενδυτικών σχεδίων, στις ρυθµίσεις του υπό ψήφι-
ση νόµου, όπως:

- ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,
- η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
- ο χαρακτήρας του κινήτρου,
- το περιεχόµενο του επενδυτικού σχεδίου,
-  το ελάχιστο ύψος της επένδυσης,
- η νοµική µορφή των υπαγόµενων επιχειρήσεων,
-  η ιδία συµµετοχή του επενδυτή κ.λπ. (άρθρο 8)
9.α. Για την αξιολόγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου εί-

ναι απαραίτητο να υπάρχει:
- Συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτι-

κού σχεδίου, µε τους όρους του υπό ψήφιση σχεδίου νό-
µου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του.

- Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπί-
στωση της οποίας απαιτείται η προσκόµιση των µνηµο-
νευόµενων στοιχείων (φορολογική και ασφαλιστική ενη-
µερότητα, µη ύπαρξη εγγραφών σε αρχείο δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, πιστοποιητικό µη πτώχευ-
σης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση κ.λπ.)

- Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ι-
δίων κεφαλαίων, για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής
του στην επένδυση.
β. Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή, µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
που υποβάλλεται οποτεδήποτε. Η αίτηση συνοδεύεται α-
πό αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής χρηµατικού πο-
σού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, ανάλογα µε το κόστος του σχεδίου. Με όµοια από-
φαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικο-
νοµικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής.
γ.  Προβλέπεται ότι, όσες αιτήσεις δεν συνοδεύονται

από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, απορ-
ρίπτονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, χωρίς επι-
στροφή του καταβληθέντος χρηµατικού ποσού.
δ. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης από τον ίδιο

φορέα σε περισσότερες από µία υπηρεσίες, όταν η επέν-
δυση αφορά στην ίδια παραγωγική µονάδα. (άρθρο 9)

10. Ορίζεται ότι, κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί
τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου, αξιολογεί-
ται και βαθµολογείται µε βάση τους δείκτες βαθµολόγη-
σης και στάθµισης που καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και οι οποίες έχουν σχέση µε:

- την Αξιολόγηση του Φορέα, 
- τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού

σχεδίου, 
- τα τεχνολογικά κριτήρια ανάπτυξης, 
- την συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία και στην

περιφερειακή ανάπτυξη.
Μετά τη βαθµολόγηση, καταρτίζονται πίνακες κατά

κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατα-
τάσσονται µε φθίνουσα σειρά τα αξιολογούµενα επεν-
δυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
που αξιολογούνται αυτοτελώς. (άρθρο 10)

11.α. Ως αρµόδιες Υπηρεσίες για την παραλαβή των
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, στις ρυθµί-
σεις του υπό ψήφιση νόµου, σύµφωνα µε τους αναφερό-
µενους περιορισµούς, ορίζονται:

- Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του ίδιου Υ-
πουργείου, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και

-  οι Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περι-
φερειών.
β. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχέσεων

στα καθεστώτα ενισχύσεων εκδίδονται, µετά από γνω-
µοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, από τον Υπουργό Οι-
κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα
σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων, από τον Αναπληρωτή Υπουργό για τα
σχέδια που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης και από τους Περιφερειάρχες για τα σχέδια
που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Α-
νάπτυξης των Περιφερειών. 
γ. Με π.δ. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε:

- την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής
των στελεχών αξιολόγησης,

- τη σύσταση και τη σύνθεση των Γνωµοδοτικών Επι-
τροπών,

- τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα
και τη διαδικασία εξέτασης αυτών,

- τη σύσταση οργάνων ελέγχου, την ιδιότητα και τα
προσόντα των µελών τους, καθώς και τα κριτήρια επιλο-
γής τους,

- τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήµα-
τος,

- τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις
Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων κ.λπ.
δ. Οι υποχρεώσεις των βουλευτών, δηµοσίων λειτουρ-

γών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρω-
σης και άλλων κατηγοριών προσώπων, σχετικά µε την υ-
ποβολή δήλωσης και ελέγχου της περιουσιακής κατά-
στασης (ν. 3213/2003), επεκτείνεται και στους αξιολογη-
τές, στα µέλη των γνωµοδοτικών επιτροπών, στα µέλη
των οργάνων ελέγχου, καθώς και στα επιφορτισµένα µε
την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα.     (άρθρο 11)

12. Καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
α. Η επιχορήγηση κεφαλαίου και η επιδότηση χρηµα-

τοδοτικής µίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκατα-
βολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται
µε π.δ.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, τα ποσά των επιχορη-

γήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών
δαπανών και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης,
προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολογητέων
κερδών.
β. Η φορολογική απαλλαγή, κατά τη διαχειριστική πε-

ρίοδο που ολοκληρώνεται και τίθεται σε παραγωγική λει-
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τουργία η επένδυση, ανέρχεται µέχρι το 1/3 της κάλυ-
ψης από το οριζόµενο µε τον υπό ψήφιση νόµο, ποσοστό
της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή της αξίας του
εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση,
ενώ κατά την επόµενη διαχειριστική περίοδο µέχρι τα
2/3 της κάλυψης του προαναφερόµενου ποσοστού. Το υ-
πόλοιπο ποσοστό φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται
από τις νέες επιχειρήσεις εντός οκτώ (8) διαχειριστικών
περιόδων και από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις εντός έ-
ξι (6) διαχειριστικών περιόδων, µετά από την περίοδο
που άρχισε η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.
γ. Αποσαφηνίζεται ότι:
- Ως νέες επιχειρήσεις νοούνται εκείνες που κατά το

χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσης, καθώς και εκείνες που
έχουν ιδρυθεί εντός των προηγουµένων είκοσι τεσσά-
ρων (24) µηνών από την υποβολή της αίτησης υπαγω-
γής. 

- Το ποσό της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής εµ-
φανίζεται σε αφορολόγητο αποθεµατικό, µε τους ανα-
φερόµενους περιορισµούς.

- Το φορολογικό όφελος που απορρέει από τον εξο-
πλισµό που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, υπο-
λογίζεται επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλι-
σµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που κατα-
βλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο, µε την µνη-
µονευόµενη προϋπόθεση.

- Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορο-
λογικής απαλλαγής, υποχρεούνται στην τήρηση των
πρόσθετων βιβλίων που προβλέπονται στο π.δ. 186/1992
(Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων).

- Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής των ρυθ-
µίσεων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι επιδοτήσεις χρη-

µατοδοτικής µίσθωσης, καλύπτονται από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, απαλλασσόµενες από κάθε φό-
ρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε
άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δηµοσίου ή τρίτου.

(άρθρο 12)
13. Καθορίζονται: 
α.  Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια και οι κατηγορίες στις

οποίες εντάσσονται (επιχειρηµατικότητα των νέων, µε-
γάλα επενδυτικά σχέδια, ολοκληρωµένα πολυετή επιχει-
ρηµατικά σχέδια και συνέργειας και δικτύωσης).
β. Τα είδη των παρεχόµενων ενισχύσεων ανά κατηγο-

ρία επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριµένα: 
αα) Στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την επιχειρη-

µατικότητα των νέων:
- Παρέχεται ενίσχυση, το ύψος της οποίας για το σύ-

νολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε
έτος, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Προβλέπονται τα είδη των δαπανών για τις οποίες
παρέχεται η προαναφερόµενη ενίσχυση.

- Ορίζεται το ανώτερο ύψος των ποσοστών ενίσχυσης
που δύναται να παρασχεθεί για την πραγµατοποίηση
των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στις Περιφέρειες του
άρθρου 87 της Συνθήκης Ε.Ε.

- Αναφέρονται οι µικρές επιχειρήσεις που εξαιρούνται
από την εν λόγω ενίσχυση.

- Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι περιοχές
της Επικράτειας στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις
αυτές, οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ε-

νισχυόµενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος,
τα ποσοστά των χορηγούµενων κατ’ έτος ενισχύσεων,
το σύνολο ή µέρος των οριζόµενων δαπανών και µπο-
ρούν να ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
ββ) Στην κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχε-

δίων:
- Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής µεµονωµένα ή

συνδυαστικά όλων των ειδών των ενισχύσεων του υπό
ψήφιση νόµου (φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, ε-
πιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης), το ύψος των οποί-
ων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπο-
βάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας.

- Προσδιορίζεται το χορηγούµενο ποσοστό ενίσχυσης
για τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια. Το ποσό των ενισχύ-
σεων που χορηγούνται µε τη µορφή επιχορήγησης ή και
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν µπορεί να υ-
περβαίνει, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, το 60% της συ-
νολικής ενίσχυσης.

- Καθορίζεται η διαδικασία ένταξης των προαναφερο-
µένων επενδυτικών σχεδίων στο αναφερόµενο καθε-
στώς ενισχύσεων.

- Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας ειδικών ή και πρόσθετων κριτηρίων υπαγωγής στο
προαναφερόµενο καθεστώς ενισχύσεων, οι ειδικότερες
ή και πρόσθετες υποχρεώσεις των ενισχυόµενων επιχει-
ρήσεων, πριν και µετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς
ενισχύσεων, οι περιοχές της Επικράτειας στις οποίες πα-
ρέχονται οι ενισχύσεις αυτές, οι τοµείς στους οποίους
δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, η
διάρκεια του καθεστώτος και τα ποσοστά των χορηγού-
µενων ενισχύσεων, το είδος δαπανών που ενισχύονται
και µπορούν να ορίζονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
του υπό ψήφιση νόµου.
γγ) Στην κατηγορία των ενισχύσεων Ολοκληρωµένων

Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχεδίων, παρέχονται φορο-
λογικές απαλλαγές, κατά τα οριζόµενα, σε διατάξεις του
υπό ψήφιση νόµου.
δδ) Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης, µε απόφαση

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, ειδικών προγραµµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται α-
πό σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης δέκα (10) τουλά-
χιστον επιχειρήσεων.
Σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια παρέχονται, επίσης, οι

προβλεπόµενες από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό
ενισχύσεις, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των ε-
πενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθο-
ρίζεται µε κ.υ.α..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται περιοχές της Επι-
κράτειας, στις οποίες παρέχονται οι εν λόγω ενισχύσεις,
η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των
χορηγούµενων ενισχύσεων, το είδος και τα ποσοστά
των ενισχυόµενων δαπανών και µπορούν να ορίζονται οι
αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του υπό ψήφι-
ση νόµου. (άρθρο 13)

14.α. Ορίζονται: αα) Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσε-
ων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου. Μεταξύ των υποχρεώ-
σεων προβλέπεται η αποστολή, στις κατά περίπτωση αρ-
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µόδιες υπηρεσίες, στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει
η τήρησή τους, καθώς και της εγκριτικής από το σχετικό
όργανο απόφασης υπαγωγής της επένδυσης στο καθε-
στώς ενίσχυσης.
Σε περίπτωση µη αποστολής των εν λόγω στοιχείων ή

αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επι-
χείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιµο αυτό εισπράττε-
ται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Ε-
σόδων.
ββ) Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε επιχειρήσεις που

παραβαίνουν τις υποχρεώσεις υπαγωγής στο καθεστώς
ενίσχυσης του υπό ψήφιση νόµου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, για
τη διαπίστωση της τήρησης των αναφεροµένων υποχρε-
ώσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ. Η επιστροφή των ενισχύσεων γίνεται µε τη διαδικα-

σία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα
ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόµιµων τόκων
από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδεί-
ξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δηµόσιο αποτε-
λούν τίτλο, για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ..
δ. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι ε-

πιχειρήσεις, εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγη-
του αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε
περίπτωση διανοµής τους, πριν την παρέλευση πενταε-
τίας, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Το απο-
θεµατικό αυτό εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν υπόκειται σε
φορολογία εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα πα-
ραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιο-
ποιηθεί πριν περάσουν δέκα (10) χρόνια από τον χρόνο
του σχηµατισµού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί,
µετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµα-
τος, υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή ο οποίος α-
ντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συντελεστή φορολο-
γίας εισοδήµατος που ισχύει κατά το χρόνο κεφαλαιο-
ποίησης ή διανοµής, για τα οριζόµενα νοµικά πρόσωπα.
Ο οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος αποδίδεται εφάπαξ
µε την καταβολή του οποίου εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του νοµικού προσώπου, καθώς και των µετό-
χων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεµατικό. Αν η κεφα-
λαιοποίηση ή διανοµή γίνει πριν από την παρέλευση των
δέκα (10) ετών από το χρόνο σχηµατισµού του αποθεµα-
τικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
106 του ν. 2238/1994, σχετικά µε τον υπολογισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος, ανεξάρτητα από τη νοµική
µορφή της επιχείρησης.
ε. Αναφέρονται οι περιπτώσεις επιστροφής του ποσού

της ωφέλειας φόρου εισοδήµατος, που εµφανίσθηκε σε
λογαριασµό αποθεµατικού.
στ. Με κ.υ.α., καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και

κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ανάκληση του φορο-
λογικού οφέλους και καταβολή των οφειλόµενων φό-
ρων, σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώ-
σεων των ενισχυόµενων επιχειρήσεων.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται, επίσης, οι πρό-
σθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική

Νοµοθεσία, για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσε-
ων και για τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέ-
δια υπήχθησαν στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου και
µεταγενέστερα εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηµατο-
δότησης. (άρθρο 14)

15. Καθιερώνεται η υποβολή, από τον Υπουργό Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έκθεσης στη
Βουλή των Ελλήνων, εντός του Ιανουαρίου εκάστου έ-
τους, στην οποία θα αναφέρονται οι πόροι που διατέθη-
καν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι θέσεις εργα-
σίας που δηµιουργήθηκαν, κατά κλάδο και περιφέρεια,
καθώς και οι εκτιµώµενες επιπτώσεις των ενισχύσεων
του υπό ψήφιση νόµου στην ανάπτυξη, την κλαδική ανα-
διάρθρωση, την πράσινη επιχειρηµατικότητα, την ενί-
σχυση της καινοτοµίας, την αύξηση των θέσεων απα-
σχόλησης, την περιφερειακή σύγκλιση και συνολικά την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας κατά το
προηγούµενο έτος. (άρθρο 15)

16. Αναφέρονται οι ρυθµίσεις οι οποίες είναι απαραί-
τητες για τη µετάβαση από το ισχύον στο προτεινόµενο
καθεστώς ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικό-
τερα:
α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί σύµφωνα

µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και δεν έχει εκδοθεί γι’
αυτά απόφαση υπαγωγής µέχρι τη θέση σε ισχύ του υπό
ψήφιση νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3299/2004 υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που

προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόµο, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, ως
προς τα όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγ-
χου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν υπό το
καθεστώς των νόµων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/
1990.
β. Επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη

δαπανών, µέχρι την 29.1.2010, για να ενισχυθούν για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους, µε το κίνητρο της
φορολογικής απαλλαγής, διέπονται από τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
γ. Οι διατάξεις του ν. 2601/1998, για την ενίσχυση ι-

διωτικών επενδύσεων στις χώρες της αλλοδαπής εφαρ-
µόζονται µέχρι τη λήξη του προγράµµατος αυτού.
Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν

στις διατάξεις του ν. 2601/1998, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 2996/2002, όπως ισχύει, διέπονται από τις διατά-
ξεις του ν. 2601/1998. Μέχρι την έκδοση των κανονιστι-
κών πράξεων που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόµο,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κανονιστι-
κές πράξεις ως προς τα όργανα και διαδικασίες αξιολό-
γησης και ελέγχου των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν το χρόνο υποβολής αιτήσεων, τις διαδικα-
σίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις υπα-
γωγής, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση
και κάθε ειδικότερο θέµα, για τις επενδύσεις της παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 στο Ελληνικό Σχέδιο Οι-
κονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ν. 2996/
2002). Επίσης, µε την ίδια απόφαση ορίζεται το υπόλοι-
πο, εκ του προβλεπόµενου στο ν. 2996/2002, διατιθέµε-
νο ύψος κονδυλίων, για την ένταξη των επενδυτικών
σχεδίων στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρό-
τησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.).
δ. Ορίζονται οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που
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διατηρούνται σε ισχύ κ.λπ. (άρθρο 16)
17. Καθορίζεται η έναρξη εφαρµογής του υπό ψήφιση

νόµου.  (άρθρο 17)

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του τακτικού προϋπολογισµού

Ενδεχόµενη ετήσια απώλεια εσόδων, εάν και εφόσον
ο αριθµός των επενδυτών που θα επιλέξουν το κίνητρο
της φορολογικής απαλλαγής, θα είναι µεγαλύτερος σε
σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 

(άρθρα 4, 7 παρ. 2 και 12 παρ. 2)

Β. Επί του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.)

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, για επιχορηγήσεις και ε-
πιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µείωσης, το ύψος της οποί-
ας εξαρτάται άµεσα από την έκδοση των κανονιστικών
πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του υπό ψήφιση νό-
µου. 
Με την έκδοση αυτών και τον καθορισµό του συνολι-

κού ετήσιου ποσού που θα εκταµιευθεί από το Π.Δ.Ε. θα
προκύψει και το ακριβές ποσό της πρόσθετης δαπάνης,
σε σχέση µε τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. 

(άρθρο 7 παρ. 1)

Γ. Με το νέο καθεστώς των ενισχύσεων, αναµένεται
αύξηση των επενδύσεων, η οποία θα οδηγήσει στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση στη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση των
εσόδων του Δηµοσίου.

Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου  2010

Ο Γενικός Διευθυντής 
κ.α.α.

Ελένη Θαλασσινάκη

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα
και την Περιφερειακή Συνοχή»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του τακτικού προϋπολογισµού

Ενδεχόµενη ετήσια απώλεια εσόδων, εάν και εφόσον
ο αριθµός των επενδυτών που θα επιλέξουν το κίνητρο
της φορολογικής απαλλαγής, θα είναι µεγαλύτερος σε
σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 

(άρθρα 4, 7 παρ. 2 και 12 παρ. 2)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Β. Επί του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.)

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, για επιχορηγήσεις και ε-
πιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µείωσης, το ύψος της οποί-
ας εξαρτάται άµεσα από την έκδοση των κανονιστικών
πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του υπό ψήφιση νό-
µου. 
Με την έκδοση αυτών και τον καθορισµό του συνολι-

κού ετήσιου ποσού που θα εκταµιευθεί από το Π.Δ.Ε. θα
προκύψει και το ακριβές ποσό της πρόσθετης δαπάνης,
σε σχέση µε τα προηγούµενα οικονοµικά έτη.  

(άρθρο 7 παρ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα

εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου               Μ.  Χρυσοχοϊδης
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