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στο σχέδιο νόµου «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας –
Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατά-
ξεις» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενι-
σχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας (Αναπτυξιακός Νό-
µος)

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά έναν από τους βασι-
κούς άξονες ανταπόκρισης της χώρας στις εξαιρετικά
κρίσιµες προκλήσεις που τίθενται τόσο από το διεθνές
περιβάλλον, όσο και από τη διάρθρωση του εγχώριου πα-
ραγωγικού συστήµατος.
Το ευρύτερο πλαίσιο και η εικόνα της Ελληνικής οικο-

νοµίας
Η τελευταία εικοσαετία χαρακτηρίζεται από σηµαντι-

κές ανακατατάξεις στο διεθνές οικονοµικό τοπίο, µε α-
ποτέλεσµα έναν ταχύτατα µεταβαλλόµενο διεθνή κατα-
µερισµό της εργασίας (ΔΚΕ). Στην καρδιά αυτού του νε-
ότερου ΔΚΕ βρίσκεται η αυξανόµενη βιοµηχανική παρα-
γωγή στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου που α-
ντανακλάται στην εντεινόµενη ανταγωνιστική πίεση και
στις τάσεις αποβιοµηχάνισης των αναπτυγµένων χωρών.
Σύµφωνα µε δεδοµένα της UNCTADstat το µερίδιο των
αναπτυσσόµενων χωρών επί της παγκόσµιας προστιθέ-
µενης αξίας στην µεταποίηση αυξήθηκε από 27% το
2000 σε 50% το 2014. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην ι-
διαίτερα δυναµική ανάπτυξη ορισµένων χωρών (BRICS
και ΝΑ Ασίας) και στη σηµαντική αύξηση του διεθνούς ε-
µπορίου µέσω της δραµατικής επέκτασης των διεθνών
αξιακών αλυσίδων. Η ταχύτατη αναβάθµιση επιχειρήσε-
ων, κλάδων, περιοχών και χωρών του αναπτυσσόµενου
κόσµου τους επιτρέπει να υπερβούν σηµαντικά παραδο-
σιακά εµπόδια εισόδου σε δραστηριότητες, κλάδους και
αγορές υψηλής προστιθέµενης αξίας και να αποτελούν
πλέον τη βασική πρόκληση της νέας παγκοσµιοποιηµέ-
νης οικονοµίας.
Στα πλαίσια του µεταβαλλόµενου αυτού περιβάλλο-

ντος η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταστρώσει ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την επόµενη δεκαετία,
γνωστό ως «Ευρώπη 2020», προτάσσοντας τρεις συ-
µπληρωµατικές προτεραιότητες: Έξυπνη Ανάπτυξη, που
θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία· Διατηρήσιµη
Ανάπτυξη που θα προωθεί την πιο αποδοτική χρήση των
πόρων, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική οικονοµία, και
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, µε υψηλή απασχόληση,
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Παράλληλα, σύµφωνα µε
τις Ευρωπαϊκές Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας (τόσο του
2013, όσο και του 2014) αναδεικνύεται η ανάγκη επανε-
κβιοµηχάνισης της Ευρώπης, καθώς οι σχετικοί δείκτες
φθίνουν σε σχέση µε αυτούς των βασικών της ανταγωνι-
στών, ήτοι των ΗΠΑ και της Ν.Α. Ασίας.
Η πρόσφατη κρίση που έπληξε την παγκόσµια οικονο-

µία επηρέασε σηµαντικά την ευρωπαϊκή οικονοµία, η ο-
ποία δείχνει να ανακάµπτει βραδύτερα από τους βασι-

κούς ανταγωνιστές της. Οι δυσκολίες αυτές, παράλληλα
µε µία σταδιακή µετατόπιση ισχύος στο εσωτερικό της
ΕΕ από τα συλλογικά ευρωπαϊκά όργανα προς ορισµένα
κράτη - µέλη, έχουν ανοίξει µία έντονα πολιτική –µε ση-
µαντικές οικονοµικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις–
συζήτηση, σχετικά µε το ρόλο της Ευρώπης στο παγκό-
σµιο γίγνεσθαι. Από το ένα άκρο της «Ευρώπης-φρού-
ριο» µε πολύ σκληρά σύνορα τόσο για τη µετανάστευση,
όσο και για τις ροές εµπορίου ή ξένων άµεσων επενδύ-
σεων, µέχρι το άλλο άκρο µίας Ευρώπης ανοιχτής σε
ποικίλες ροές, και νέα µέλη, η συζήτηση σε µεγάλο βαθ-
µό επιχειρεί τον επανακαθορισµό της ταυτότητας της η-
πείρου (Ευρώπη των Λαών; Ευρώπη της αλληλεγγύης;
Ευρώπη των µονοπωλίων; Ευρώπη φρούριο;). Η πορεία
και η έκβαση αυτής τη συζήτησης έχει σηµαντικές συνέ-
πειες στη διαµόρφωση και στο ρόλο των βιοµηχανικών
πολιτικών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.
Στα πλαίσια αυτού του διεθνούς περιβάλλοντος, στο

οποίο οι ανταγωνιστικές πιέσεις εντείνονται, καθώς χα-
µηλού κόστους παραγωγοί εισέρχονται σε κοµµάτια υ-
ψηλής προστιθέµενης αξίας πολύ ευκολότερα από προη-
γούµενες περιόδους, η στρατηγική ανταγωνιστικότητας
κόστους δεν αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την
προσπάθεια ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας. Η κα-
τάθεση του νέου αναπτυξιακού νόµου πραγµατοποιείται
σε µία περίοδο, κατά την οποία η ελληνική οικονοµία βρί-
σκεται ήδη σε έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνακό-
λουθης αναδιάρθρωσης του ελληνικού παραγωγικού συ-
στήµατος, που έχουν οδηγήσει σε µείωση του ΑΕΠ κατά
περίπου 25% και ποσοστά ανεργίας που κυµαίνονται στο
25%. 
Ταυτόχρονα, εντός της δεκαετίας 2006-2016 οι ακαθά-

ριστες επενδύσεις κεφαλαίου σηµείωσαν πτώση της τά-
ξης του -64,6%. Η έκταση της αποµείωσης του επενδε-
δυµένου κεφαλαίου στην παραγωγική οικονοµία είναι
µοναδική και δηµιουργεί ερωτηµατικά για τις πρακτικές
δυνατότητες ανάκαµψης. Πράγµατι, από το 2011 ο ετή-
σιος σχηµατισµός καθαρού παγίου κεφαλαίου στην ιδιω-
τική οικονοµία είναι καθαρά αρνητικός, σε επίπεδα πολύ
υψηλότερα και από χώρες της ΕΕ που αντιµετώπισαν
πρόβληµα αποεπένδυσης την περίοδο της διεθνούς κρί-
σης (Ιταλία, Πορτογαλία). Ακόµη και οι πλέον συντηρητι-
κές εκτιµήσεις κάνουν λόγο για κεφαλαιακές ανάγκες
τουλάχιστον 79 δις ευρώ (AMECO/ECFIN, 2016) προκει-
µένου να υπάρξει επαναφορά του επιπέδου του παγίου
κεφαλαίου της ιδιωτικής οικονοµίας στα επίπεδα του
2009, επίπεδο δυσθεώρητο για τις χρηµατοδοτικές δυ-
νατότητες της χώρας. 
Εν µέρει η εικόνα αυτή έχει αποδοθεί στις αδυναµίες

του µοντέλου ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, το ο-
ποίο στηριζόταν υπερβολικά στην κατανάλωση και στις
χαµηλότοκες τραπεζικές πιστώσεις, ιδίως από τράπεζες
του εξωτερικού µετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ·
το µοντέλο αυτό οδήγησε στην υπερχρέωση της χώρας,
αλλά και στην υποβάθµιση της σηµασίας των παραγωγι-
κών επενδύσεων. 
Σύµφωνα µε τη διαθέσιµη γνώση, όπως αυτή προκύ-

πτει από σειρά µελετών από εθνικούς και διεθνείς ερευ-
νητικούς φορείς και εταιρίες συµβούλων, τα βασικά α-
νταγωνιστικά µειονεκτήµατα της οικονοµίας της χώρας
µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

• Η προβληµατική διάρθρωση του παραγωγικού τοµέα
(π.χ. το µικρό µέγεθος επιχειρήσεων, η ιδιαίτερα χαµηλή
εξωστρέφεια, οι περιορισµένες επιδόσεις στην καινοτο-



µία και τις δραστηριότητες Ε&Α, ο έντονος δυϊσµός των
ελληνικών επιχειρήσεων και η σχετική απουσία βιοµηχα-
νικού τοµέα και διεθνώς εµπορεύσιµων υπηρεσιών).

• Ο προβληµατικός ρόλος του κράτους. Εδώ περιλαµ-
βάνεται µια σειρά ζητηµάτων, όπως η χαµηλή ικανότητα
παραγωγής δηµόσιων αγαθών, το πολύπλοκο θεσµικό
πλαίσιο και το συχνά µεταβαλλόµενο φορολογικό καθε-
στώς. Επίσης, κρίνεται ως αναποτελεσµατικός ο τρόπος
που το κράτος συµβάλει στη διαµόρφωση του οράµατος
και της στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας. 

• Η προβληµατική µορφή συνεργασίας δηµοσίου και ι-
διωτικού τοµέα (συνεργασίας για δηµιουργία µάλλον ο-
λιγοπωλιακών προσόδων, παρά νέας παραγωγής/πλού-
του).

• Η χαµηλή ροπή προς επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα
προς επιχειρηµατικότητα αξιοποίησης ευκαιριών και όχι
λόγω ανάγκης.

• Τα χαµηλά αποθέµατα κοινωνικού κεφαλαίου.
Από την άλλη πλευρά, τα βασικά ανταγωνιστικά πλεο-

νεκτήµατα της χώρας συνοψίζονται ως εξής:
• Δυναµικοί κλάδοι. Από σειρά µελετών προκύπτει ότι

η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, που συ-
γκλίνουν σε ορισµένους µεγάλους κλάδους, οι οποίοι
περιλαµβάνουν τον ευρύτερο αγροδιατροφικό τοµέα, τις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), τον
τουρισµό, τις υπηρεσίες υγείας, την ενέργεια και χηµική
βιοµηχανία και τις ναυτιλιακές µεταφορές.

• Διαθέσιµοι πόροι. Επισηµαίνεται ότι η χώρα διαθέτει
πόρους, όπως το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφά-
λαιο και οι εξαιρετικές κλιµατικές συνθήκες, οι οποίοι ε-
φόσον αξιοποιηθούν µπορούν να λειτουργήσουν ως συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας για
µία σειρά προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και
του τουρισµού. Ταυτόχρονα η ποιότητα ζωής σε πολλές
περιοχές της χώρας, καθώς και οι διαθέσιµες ανέσεις και
υποδοµές δύνανται να θεωρηθούν ικανές να προσελκύ-
σουν υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό από το ε-
ξωτερικό. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και το µεγάλο πλέον
απόθεµα Ελλήνων επιστηµόνων σε πολλές χώρες του
κόσµου. Μία ρεαλιστική πολιτική αξιοποίησης αυτού του
εξαιρετικά σηµαντικού πόρου θα πρέπει να υπερβεί την
παραδοσιακή αντιµετώπιση της διασποράς ως εν δυνά-
µει πηγής εισροής κεφαλαίων ή παλιννόστησης και να
στραφεί προς την κατεύθυνση της αξιοποίησής της ως
σηµαντικού «αγωγού» διασύνδεσης του παραγωγικού ι-
στού της χώρας µε σηµαντικά διεθνή κέντρα παραγωγής
και καινοτοµίας.
Ο ρόλος της κλαδικής/βιοµηχανικής πολιτικής στον

21ο αιώνα
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο ρόλος των

κρατικών πολιτικών στη ρύθµιση της οικονοµικής δρα-
στηριότητας έχει µειωθεί σηµαντικά σε διεθνές επίπεδο
προς όφελος των αγορών µέσω αλλεπάλληλων κυµάτων
απορρύθµισης και ιδιωτικοποίησης. Μέρος της κριτικής
στο ρόλο αυτόν των κυβερνήσεων αφορούσε στις πολι-
τικές κινήτρων, οι οποίες υπό συγκεκριµένες συνθήκες
είναι δυνατόν να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουρ-
γία των αγορών και να οδηγήσουν σε αναποτελεσµατική
κατανοµή πόρων (James, 2009). Για παράδειγµα η υπερ-
βολική χρήση φορολογικών κινήτρων που δεν συνδέο-
νται µε τη δηµιουργία παραγωγικών επενδύσεων, µπορεί
να οδηγήσει σε περιορισµό της φορολογικής βάσης και
απώλεια δηµοσίων εσόδων απαραίτητων για την παροχή
βασικών δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, στη

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει αρχίσει να γίνε-
ται αποδεκτό ότι οι κρατικές πολιτικές παραµένουν απα-
ραίτητες για την προώθηση δηµόσιων στόχων και την ε-
πιδιόρθωση αποτυχιών της αγοράς που προκαλούνται α-
πό ασυµµετρίες πληροφόρησης, εξωτερικότητες, οικο-
νοµίες κλίµακας και άλλες συνθήκες (Mazzucato, 2011;
Rodrik, 2004). 
Τα επενδυτικά κίνητρα θεωρούνται εργαλεία των εθνι-

κών (και αρκετά συχνά υποεθνικών) πολιτικών που ως
κεντρικούς στόχους έχουν τη δηµιουργία απασχόλησης,
την αύξηση της αγωνιστικότητας, την αύξηση των εξα-
γωγών και τη µεγέθυνση της φορολογικής βάσης, προ-
κειµένου να συνεισφέρουν στην ενίσχυση συγκεκριµέ-
νων επιχειρήσεων ή επιχειρηµατικών κλάδων. Μεταξύ
των κεντρικών τους στόχων συγκαταλέγονται επίσης η
βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, η προώθηση συγκε-
κριµένων κλάδων της οικονοµίας, καθώς και η ενίσχυση
της περιφερειακής συνοχής µέσω της τόνωσης της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας σε λιγότερο αναπτυγµέ-
νες περιοχές. 
Σήµερα, έχει πλέον καταστεί σαφές ότι η οικονοµική

ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µόνο µε µεµονωµένες πρω-
τοβουλίες, αλλά µε δραστηριοποίηση και αξιοποίηση ο-
λόκληρου του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος.
Αυτό σηµαίνει πως όλοι εκείνοι οι παράγοντες που µπο-
ρούν να προκαλέσουν θετικό αντίκτυπο στην οικονοµία,
οι οποίοι µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνουν υποδοµές,
θεσµική υποστήριξη, καινοτόµες δράσεις, ανθρώπινο τα-
λέντο και χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις, αντιµετω-
πίζονται ως βασικά εργαλεία των κρατών για τη δηµιουρ-
γία εθνικού πλούτου. Ο συνδυασµός αυτών των παραγό-
ντων µπορεί να δηµιουργήσει τις απαραίτητες εκείνες
συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την ιδιωτική επενδυτική
πρωτοβουλία. Τα σύγχρονα επενδυτικά κίνητρα θα πρέ-
πει να εκπονούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχά-
νεται η αποτελεσµατική και η αποδοτική χρήση κυρίως
από την άποψη του κόστους. Πολλές µελέτες µάλιστα
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αποφυγή της
χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα
υλοποιούνταν ανεξάρτητα από τη χορήγηση του επεν-
δυτικού κινήτρου.
Τα επενδυτικά κίνητρα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται

ως ανταµοιβή, η οποία προορίζεται για την πρόκληση ή
την παρακίνηση µίας ιδιωτικής επιχειρηµατικής δράσης.
Ο σταθερός και µακροχρόνιος στόχος σε κάθε περίπτω-
ση είναι η οικονοµική ανάπτυξη (αύξηση παραγωγικότη-
τας, εξωστρέφεια, καινοτοµία, κ.τλ.) και η βελτίωση της
κοινωνικής ευηµερίας (π.χ. µείωση της ανεργίας, µείωση
ανισοτήτων).
Τα κίνητρα διαχρονικά στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στη

µείωση του κόστους των επιχειρήσεων, στην αύξηση της
απασχόλησης, στη δηµιουργία πρόσθετων επενδύσεων
και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τα παραδο-
σιακά είδη των κινήτρων συνεχίζουν να εφαρµόζονται
και στις µέρες µας σε όλες τις οικονοµίες, τόσο τις ανα-
πτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες, αν και µε σηµα-
ντικές διαφοροποιήσεις. Δυστυχώς, µε την εξαίρεση της
ΕΕ (όπου το σύνολο των ενισχύσεων µειώνεται διαχρο-
νικά από περίπου 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ τη δεκαετία
του 1980 σε περίπου 0,5% το 2011) και ορισµένων άλ-
λων µεµονωµένων χωρών, η διαφάνεια της παρεχόµε-
νης πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα περιορισµένη µε απο-
τέλεσµα οι διεθνείς συγκρίσεις να είναι σχεδόν αδύνα-
τες. Έτσι, οικονοµίες όπως η Ευρωπαϊκή και η Αµερικάνι-
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κη εξακολουθούν να παρέχουν κίνητρα σε συγκεκριµέ-
νους κλάδους και βιοµηχανίες µε µορφή επιχορηγήσεων
και φοροαπαλλαγών. Ωστόσο, ενώ στην ΕΕ έχει καθιε-
ρωθεί ένα σύστηµα ρύθµισης του ύψους των παρεχόµε-
νων ενισχύσεων (κυρίως βάσει του επιπέδου ανάπτυξης
των χωρών και περιοχών), στην Αµερική δεν υπάρχει κά-
τι αντίστοιχο, µε αποτέλεσµα πλούσιες πολιτείες να εί-
ναι δυνατό να παράσχουν πολύ υψηλά επίπεδα ενισχύ-
σεων οδηγώντας σε σηµαντικό ανταγωνισµό για την
προσέλκυση επενδύσεων. Μεταξύ 2009 και 2011 στην
ΕΕ χορηγήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 60,05 δις
ευρώ, εκ των οποίων το 53,9% αφορούσε επιχορηγήσεις
και επιδοτήσεις, ενώ στο διάστηµα 2011-2013 οι συνολι-
κές ενισχύσεις στις ΗΠΑ εκτιµάται ότι ανήλθαν σε 14,05
δις $ (αν και σύµφωνα µε άλλες εκτιµήσεις το ποσό εν-
δέχεται να υπερβαίνει τα 40 δις $ κατ’ έτος). Στις λιγότε-
ρο αναπτυγµένες χώρες (τόσο στη Λ. Αµερική και στην
Ασία, όσο και στην Αφρική) ο ρόλος των κινήτρων είναι ι-
διαίτερα σηµαντικός, αν και η έµφαση µετατοπίζεται από
τις επιχορηγήσεις στα φορολογικά κίνητρα (Johnson
κ.ά., 2013). Αξίζει να σηµειωθεί πως αν και στην ΕΕ οι ε-
πιχορηγήσεις και επιδοτήσεις εξακολουθούν να είναι ο
σηµαντικότερος τύπος κινήτρου, η συνεισφορά των φο-
ρολογικών απαλλαγών είναι πολύ σηµαντικότερη από ό-
τι στην Ελλάδα (ανερχόµενες κατά µέσο όρο σε 36%), ε-
νώ φαίνεται ότι η επιλογή είναι σε µεγάλο βαθµό εθνική
υπόθεση, καθώς συγκεκριµένες χώρες (π.χ. Πορτογαλία,
Σουηδία, Μάλτα, Η.Β. και Γαλλία) δίνουν πολύ µεγαλύτε-

ρη έµφαση στις φορολογικές απαλλαγές από ότι στις ά-
µεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Τέλος, µία ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη των τελευταί-

ων δεκαετιών είναι η µεγαλύτερη έµφαση στα λεγόµενα
«οριζόντια» κίνητρα, τα οποία στοχεύουν, για παράδειγ-
µα, στην έξυπνη ανάπτυξη, που περιλαµβάνει την εκπαί-
δευση (ενθάρρυνση για µάθηση και γενικότερη βελτίωση
των δεξιοτήτων), την έρευνα/καινοτοµία (δηµιουργία νέ-
ων προϊόντων/ υπηρεσιών) και την ανάπτυξη της ψηφια-
κής κοινωνίας. Τα σύγχρονα κίνητρα επίσης στοχεύουν
στην βιώσιµη ανάπτυξη (ενεργειακά αποδοτικές δοµές
επιχειρηµατικής δράσης), στην προσέλκυση και ενδυνά-
µωση του υπάρχοντος ανθρώπινου κεφαλαίου, στην εν-
δυνάµωση νεοφυών επιχειρήσεων, στην απενεργοποίη-
ση υπαρχουσών µη αξιοποιηµένων ή παρωχηµένων βιο-
µηχανικών δοµών. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία τα κίνητρα που παρέχονται στις χώρες της ΕΕ αφο-
ρούν κατά περίπου 90% σε τέτοιου τύπου κίνητρα, ενώ
το υπόλοιπο 10% αφορά σε κίνητρα µε σαφή κλαδικό ή
τοµεακό προσανατολισµό. 
Ορισµένα διδάγµατα από τους προηγούµενους νό-

µους
Ασφαλώς σηµαντικό µέρος των παραπάνω θεµάτων α-

φορά λίγο έως πολύ σε πάγια και εγγενή «προβλήµατα»
της ελληνικής οικονοµίας. Έχει, λοιπόν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον η διερεύνηση του ρόλου των παλαιότερων ανα-
πτυξιακών νόµων και των «διδαγµάτων», που αυτοί κλη-
ροδοτούν στον παρόντα.
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Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων αναπτυξια-
κών νόµων (1994-2014) οι επενδύσεις που προκλήθηκαν
από τους νόµους (ύψους 38 δις ευρώ) ανήλθαν στο
13,2% του συνολικού σχηµατισµού ακαθάριστου παγίου
κεφαλαίου του ιδιωτικού τοµέα (εκτός κατοικίας) της α-
ντίστοιχης περιόδου.

1. Μέγεθος επενδυτικών σχεδίων
Αν και σε κανέναν από τους τρεις τελευταίους νόµους

2601/98, 3299/04 και 3908/11 δεν υπήρχε ρητή διατύπω-

ση σχετικά µε το µέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που
θα δηµιουργούνταν, παρατηρείται ιδιαίτερα σηµαντική
και διαχρονικά αυξανόµενη συγκέντρωση επενδυτικών
δαπανών και ενισχύσεων σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων.
Όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 2) παρατηρείται

µία διαχρονική αύξηση της βαρύτητας των µεγάλων και
πολύ µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο όσον αφορά
στο συνολικό ύψος των επενδύσεων, όσο και στο ύψος
των ενισχύσεων. 
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Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση
µίας µικρής οµάδας επιχειρήσεων, η οποία κατορθώνει
να εµφανίζεται διαχρονικά ως επιλέξιµη στους αναπτυ-
ξιακούς νόµους περιορίζοντας σηµαντικά τη διασπορά
των ενισχύσεων σε ευρύτερα στρώµατα των ελληνικών
επιχειρήσεων. Έτσι, στους τρεις τελευταίους νόµους, ε-
ντοπίστηκαν έξι επιχειρηµατικοί όµιλοι -πέντε στον ευ-
ρύτερο κλάδο της ενέργειας και ένας στον κλάδο του
τουρισµού-, οι οποίοι ενισχύθηκαν για 133 επενδυτικά
σχέδια (0,9% του συνόλου των σχεδίων των τριών νό-
µων) µε συνολική ενίσχυση ύψους περίπου 1 δις. ευρώ
(8,1% των συνολικών ενισχύσεων), ενώ το 25,4% των
συνολικών ενισχύσεων απορροφήθηκε από 95 επιχειρή-
σεις ή οµίλους επιχειρήσεων σε 407 επενδυτικά σχέδια.

2. Περιφερειακή σύγκλιση
Παρά το γεγονός ότι η περιφερειακή διάσταση αποτε-

λεί εγγενή στόχο των αναπτυξιακών νόµων, η συνεισφο-
ρά τους στην κάµψη των περιφερειακών ανισοτήτων δεν
είναι προφανής. Εξάλλου, καθώς η δυνατότητα αξιολό-
γησης της επίπτωσης των νόµων στην περιφερειακή σύ-
γκλιση είναι περιορισµένη, είναι αδύνατη η δηµιουργία ε-
ναλλακτικών σεναρίων (τύπου «what-if», είναι δηλαδή ά-
γνωστο το τι θα συνέβαινε απουσία των αναπτυξιακών
νόµων), τα οποία θα επέτρεπαν την εµβάθυνση αντί της
απλής παρατήρησης. 
Σε επίπεδο περιφέρειας, ορισµένες από τις λιγότερο

αναπτυγµένες της χώρας, όπως αυτές του Β. Αιγαίου,
της Ηπείρου ή των Ιονίων Νήσων, δεν καταφέρνουν δια-
χρονικά να συγκεντρώσουν σηµαντικές επενδύσεις. Από

την άλλη πλευρά, η εικόνα περιπλέκεται σηµαντικά στην
περίπτωση περιφερειών, οι οποίες εµφανίζουν έντονες
διακυµάνσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ήταν η
σηµαντικότερη Περιφέρεια (µαζί µε την Περ. Κεντρικής
Μακεδονίας) σε όρους επενδεδυµένων κεφαλαίων και ε-
νισχύσεων στο ν. 2601/1998. Στο ν. 3299/2004 κατετάγη
στη έβδοµη θέση για να επανακάµψει στην πέµπτη θέση
στο ν. 3908/2011. Αντίστοιχα, η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, από την ένατη θέση τόσο στις ενισχύσεις, όσο και
στις συνολικές επενδύσεις στο ν. 2601/1998, στον επόµε-
νο νόµο αναδεικνύεται ως η σηµαντικότερη Περιφέρεια. 
Ωστόσο, αυτό που είναι εξαιρετικά σηµαντικό σε ό-

ρους εδαφικής συνοχής είναι το γεγονός ότι ενώ η Αττι-
κή και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκαταλέ-
γονται µεταξύ των λιγότερο ευνοηµένων σε όρους έντα-
σης ενισχύσεων Περιφερειών, διαχρονικά προσελκύουν
µεγάλο όγκο επενδύσεων. 
Σε επίπεδο νοµού, θα πρέπει να τονιστεί ότι εµφανίζο-

νται ακόµη σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις, οι οποίες
συγκαλύπτονται στο περιφερειακό επίπεδο. Για παρά-
δειγµα, στο ν. 2601/1998, ενώ η Στερεά Ελλάδα εµφανί-
ζεται ως η τρίτη σηµαντικότερη περιφέρεια, δύο από
τους νοµούς της (ν. Φωκίδας και ν. Ευρυτανίας) συγκατα-
λέγονται µεταξύ των πέντε νοµών µε τα λιγότερα (σε α-
πόλυτους αριθµούς) επενδυτικά σχέδια (4 στην Ευρυτα-
νία και 8 στη Φωκίδα), ενώ αντίθετα ο νοµός Βοιωτίας εί-
ναι πέµπτος σε αριθµό (95 επενδυτικά σχέδια) και τρίτος
σε όγκο επενδεδυµένων κεφαλαίων στο σύνολο των νο-
µών της χώρας, απόρροια της γειτνίασης µε την Αθήνα. 



Τέλος, η διαχρονική δυσκολία των αναπτυξιακών νό-
µων να συµβάλουν στη χωρική συνοχή της χώρας φαίνε-
ται στην Εικόνα 1, όπου οι λιγότερο ενισχυόµενοι νοµοί
(Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης) προσελκύουν δια-
χρονικά τις περισσότερες επενδύσεις ενώ οι περισσότε-
ρο ενισχυόµενοι νοµοί (Ευρυτανίας, Σάµου, Θεσπρω-
τίας, Άρτας, Πρέβεζας) προσελκύουν ελάχιστες επενδύ-
σεις. 

3. Απασχόληση - ανθρώπινο δυναµικό
Αθροιστικά οι τρεις τελευταίοι α.ν. απέβλεπαν σε περί-

που 75.000 νέες θέσεις εργασίας. Αν και ο αριθµός αυ-
τός είναι σηµαντικός, η εκτίµηση της πραγµατικής επί-
πτωσης (και για τους τρεις υπό συζήτηση νόµους) είναι
πρακτικά αδύνατη, καθώς τόσο οι προβλεπόµενες, όσο
και οι υλοποιηµένες θέσεις εργασίας προέκυψαν από
δηλώσεις των ίδιων των επιχειρήσεων. Επιπλέον, πρέπει
να τονιστεί ότι οι θέσεις αυτές ήταν οι άµεσα δηµιουρ-
γούµενες θέσεις, ενώ οι έµµεσες και συνεπαγόµενες θα
έδιναν πολύ υψηλότερο αποτέλεσµα.
Από τη γενική εικόνα προκύπτουν µία σειρά από ενδια-

φέροντα ερωτήµατα:
α. Ποιά η συνεισφορά του µεγέθους αυτού στη συνολι-

κή εγχώρια απασχόληση; 
Στη διάρκεια της περιόδου 1999-2004 (στη διάρκεια

της οποίας ήταν ενεργός ο ν. 2601/1998) η απασχόληση
στη χώρα αυξήθηκε κατά 384.900 θέσεις. Υιοθετώντας
την αρκετά γενναία υπόθεση ότι όχι µόνο οι θέσεις του
αναπτυξιακού υλοποιήθηκαν, αλλά και ότι διατηρήθηκαν
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τότε ο ανα-
πτυξιακός συνέβαλε στη δηµιουργία του 8,1% των νέων
θέσεων εργασίας της χώρας. Ακόµη σηµαντικότερο εί-
ναι το γεγονός πως σε επιµέρους περιφέρειες η συνει-
σφορά του αναπτυξιακού ήταν ακόµη σηµαντικότερη. Έ-
τσι, στην Περιφέρεια ΑΜΘ ο αναπτυξιακός δηµιούργησε
περισσότερες θέσεις (108%) από όσες δηµιουργήθηκαν
συνολικά στην Περιφέρεια το ίδιο διάστηµα, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για τη Στερεά Ελλάδα ανήλθε στο 87%. 
β. Πόσο «κόστισαν» οι θέσεις αυτές;
Μεταξύ των ν. 2601/1998 και ν. 3299/2004 η µέση ε-

πενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας περίπου πεντα-
πλασιάστηκε (Πίνακας 1), ενώ η µέση επιχορήγηση ανά
νέα θέση εργασίας περίπου εξαπλασιάστηκε (αφού ο
ν. 2601/1998 κατά µέσο όρο «παρήγαγε» µία νέα θέση
εργασίας µε 36.432 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το

ν. 3299/2004 ανήλθε στις 230.800 ευρώ και στο ν. 3908/
2011 στις 322.854 ευρώ). 
Η ερµηνεία της εξέλιξης αυτής είναι διττή: από τη µία

πλευρά στο ν. 2601/1998 η αύξηση της απασχόλησης
δεν ήταν µόνο ρητά διατυπωµένος στόχος, αλλά και βα-
σικό κριτήριο επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων,
κάτι που στους δύο µεταγενέστερους νόµους δεν ίσχυ-
σε. Από την άλλη πλευρά, σηµαντικό ρόλο στην ερµη-
νεία της µικρότερης επίπτωσης των ν. 3299/1994 και
ν. 3908/2011 παίζει η κλαδική τους διάρθρωση. Έτσι, για
παράδειγµα στο ν. 3299/2004 οι δύο σηµαντικότεροι
κλάδοι σε όρους συνολικού προϋπολογισµού και ενισχύ-
σεων ήταν τα ξενοδοχεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
µατος, φυσικού αερίου και νερού (από τον κλάδο αυτό η
συντριπτική πλειοψηφία των έργων αφορούσε σε παρα-
γωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, ηλιακής, αιολικής και υ-
δροηλεκτρικής προέλευσης). Αθροιστικά οι δύο αυτοί
κλάδοι απορρόφησαν το 58% των συνολικών κεφαλαίων
και επιχορηγήσεων δηµιουργώντας το 40% των νέων θέ-
σεων εργασίας.
Ιδιαίτερα ο κλάδος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµα-

τος είχε αµελητέα επίπτωση στη δηµιουργούµενη απα-
σχόληση, καθώς δηµιούργησε µόλις 519 θέσεις εργα-
σίας, ενώ κάθε µία από αυτές «κόστισε» 3,2 εκ. ευρώ. Ο
κλάδος των ξενοδοχείων, από την άλλη πλευρά, δηµι-
ούργησε τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από ό-
λους τους κλάδους. Εντούτοις, το γεγονός ότι το κό-
στος δηµιουργίας θέσεων εργασίας του κλάδου βρίσκε-
ται ακριβώς στο Μ.Ο. των επενδυτικών σχεδίων που επι-
δοτήθηκαν από τους α.ν. καταδεικνύει τη σηµαντική βα-
ρύτητα του κλάδου των ξενοδοχείων στη διαµόρφωση
του ιδιαίτερα υψηλού (σε σχέση µε τον προηγούµενο
νόµο) κόστους δηµιουργίας νέων θέσεων. Επιπλέον, το
παραπάνω µέγεθος δηµιουργεί προβληµατισµό όταν α-
ντιπαραβληθεί µε τα µεγέθη της φαινόµενης παραγωγι-
κότητας εργασίας (λόγος µικτής προστιθέµενης αξίας α-
να εργαζόµενο). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Eurostat
(2015) η φαινόµενη παραγωγικότητα εργασίας στην Ελ-
λάδα το 2012 ανήλθε σε 25,1 (11,2 για τον κλάδο «ξενο-
δοχεία και εστιατόρια»), όταν για τη µεταποίηση ήταν
38,1, ενώ για τη µεταποίηση χαµηλής τεχνολογίας 31,1.
Αυτό σηµαίνει ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων αναµενό-
ταν να δηµιουργήσει ακόµη περισσότερη απασχόληση α-
πό αυτήν που τελικά δηµιούργησε. 
Δυστυχώς, δεν υφίσταται καµία πληροφορία σχετικά
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µε τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας που δηµι-
ουργήθηκαν. Έτσι, το αν οι νέες θέσεις αφορούν απα-
σχόληση χαµηλής εξειδίκευσης (και άρα περισσότερες
πιθανότητες αντικατάστασής τους από φθηνότερες θέ-
σεις εργασίας στο εξωτερικό) ή θέσεις υψηλής εξειδί-
κευσης είναι κάτι που, µε την εξαίρεση του ν. 3908/2011,
δεν καταµετρήθηκε ποτέ.

4. Κλαδική αναδιάρθρωση και τεχνολογικός εκσυγχρο-
νισµός της ελληνικής οικονοµίας
Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκεκριµένων σχεδίων

και στους τρεις νόµους χαρακτηρίζεται από σχετικά χα-
µηλό τεχνολογικό περιεχόµενο και ένταση γνώσης. Συ-
γκεκριµένα το 95% των επενδυτικών σχεδίων αφορούσε
σε επενδύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε µεταποιητικές δραστηριότητες χαµηλής τεχνο-
λογίας (29% low-tech – π.χ. τρόφιµα, καπνά, ένδυµα, ξύ-
λο, χαρτί) και µεσαίας – χαµηλής τεχνολογίας (19%
medium-low tech, πετρελαιοειδή, πλαστικά, προϊόντα µη-
µεταλλικών ορυκτών, βασικά µέταλλα, επιδιόρθωση και
εγκατάσταση µηχανών κ.λπ.), παροχή υπηρεσιών χαµη-
λής έντασης γνώσης (35% Less Knowledge-intensive
services – ξενοδοχεία, µεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία
κλπ), καθώς και πρωτογενή παραγωγή (10%) και ενέρ-
γεια (1%).
Αντίθετα, οι κλάδοι υψηλής ή µεσαίας–υψηλής τεχνο-

λογίας αφορούσαν µόλις το 4% των συνολικών σχεδίων.
Ενδεικτικό της κατεύθυνσης αναδιάρθρωσης είναι το γε-
γονός πως για το σύνολο της ΕΕ, το 2010 οι δύο µεγά-
λες κατηγορίες κλάδων τεχνολογικής έντασης (low-tech
και medium-low tech από τη µία πλευρά και high-tech και
medium-high tech από την άλλη) είχαν περίπου ίδια πο-
σοστά (53%-47%).
Αντίστοιχα, είναι και τα δεδοµένα όσον αφορά στη δη-

µιουργία απασχόλησης ανά κατηγορία τεχνολογικής έ-
ντασης (Εικόνα 3), αν και η απασχόληση που δηµιουρ-
γούν οι µεταποιητικοί κλάδοι είναι αρκετά µεγαλύτερη
από τους κλάδους των υπηρεσιών (ιδιαίτερα της χαµη-

λής έντασης γνώσης).
5. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής

οικονοµίας ή των ελληνικών επιχειρήσεων
Εκτίµηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών νόµων

στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, καθώς σε κανέναν α-
πό τους προηγούµενους νόµους δεν υπήρξε πρόνοια για
συλλογή δεδοµένων, τα οποία να αναφέρονται στις επι-
δόσεις των επιχειρήσεων πριν και, κυρίως, µετά την υπα-
γωγή στον αναπτυξιακό νόµο. Στα πλαίσια της προετοι-
µασίας του παρόντος νόµου, επιδιώχθηκε η σύνδεση
των βάσεων των προηγούµενων νόµων µε δεδοµένα ε-
ξωτερικής βάσης επιχειρηµατικής πληροφόρησης
(ICAP), ώστε να διαπιστωθεί η πραγµατική επίπτωση από
την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις πρόνοιες του ανα-
πτυξιακού νόµου σε επίπεδο επιχείρησης. Προτιµήθηκε
η αξιοποίηση των δεδοµένων του ν. 2601/1998, καθώς α-
ναφέρονται σε µία σχετικά πιο «κανονική» κατάσταση
της ελληνικής οικονοµίας.
Ενδιαφέρον έχει η εξέταση της αποτελεσµατικότητας

των επιχειρήσεων µέσω της εξέτασης του δείκτη της α-
ποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return on equity). Ο συ-
γκεκριµένος χρηµατοοικονοµικός δείκτης δείχνει πόσο
αποδοτικά χρησιµοποιεί µια εταιρεία τα κεφάλαιά της
για να δηµιουργήσει πρόσθετα έσοδα αποτελώντας
στην ουσία την ένδειξη αποτελεσµατικότητας µίας εται-
ρείας. Όπως φαίνεται στο αριστερό µέρος της Εικόνας 2
ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δείχνει να
βελτιώνει συνολικά το δείκτη του µετά το 2004 σε αντί-
θεση µε τη βιοµηχανία, ο δείκτης της οποίας επιδεινώνε-
ται. Ωστόσο η υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόµο επιδρά
µε διαφορετικό τρόπο στις δύο υποοµάδες, καθώς οι ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις που υπήχθησαν αποκλίνουν
προς τα κάτω από τον ΜΟ του κλάδου τους, ενώ οι βιο-
µηχανικές δείχνουν να ωφελούνται από την υπαγωγή
στο νόµο.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εικόνα, που προκύπτει από
το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δεν φαίνεται
να επηρεάζεται σηµαντικά από τη δανειακή επιβάρυνση
των επιµέρους οµάδων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τη
σχετική βιβλιογραφία, επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο πο-
σοστό χρέους έχουν συνήθως καλύτερη αποδοτικότητα
ιδίων κεφαλαίων. Αυτό, ωστόσο, ταυτόχρονα παραπέ-
µπει σε αυξηµένο κίνδυνο πτώχευσης της επιχείρησης.
Στην περίπτωση των δύο υποοµάδων της ανάλυσης που
προηγήθηκε, οι υπαγόµενες επιχειρήσεις έχουν µονίµως
µικρότερο λόγο ξένων προς ίδια κεφάλαια. Οι υπαγόµε-
νες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ ξεκινούν από κα-
λύτερη βάση το 2004, παρουσιάζουν σχεδόν ισοδύναµο
λόγο το 2004 και το 2007 εµφανίζουν και πάλι τάση ταύ-
τισης µε τις µη υπαγόµενες επιχειρήσεις του κλάδου.
Στην περίπτωση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων η από-
κλιση της µέσης υπαγόµενης επιχείρησης έναντι των υ-
πολοίπων του κλάδου είναι σταθερή και διαρκής. 
Αν και είναι δύσκολο να προκύψουν ασφαλή συµπερά-

σµατα από την ανάλυση ενός τόσο µικρού δείγµατος,
φαίνεται ότι η υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόµο δεν συ-
σχετίζεται µε µία εµφανή «καµπή» στην αναπτυξιακή πο-
ρεία των επιχειρήσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, ό-
πως αυτή της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, η επί-
πτωση του νόµου για την υποοµάδα των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων είναι αντίθετη από την αναµενόµενη.
Τα παραπάνω ευρήµατα συµπληρώθηκαν από τα δεδο-

µένα ερωτηµατολογίου που απευθύνθηκε κατά το διά-
στηµα 3/9/2015-10/10/2015 από τη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σε επιχειρήσεις
που είχαν κατά το παρελθόν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς
νόµους. 

Αν και το 80% των επιχειρήσεων που απάντησαν δή-
λωσαν ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν µετά των υπαγωγή
σε αναπτυξιακό νόµο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, η ε-
νίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο δεν υπήρξε καθορι-
στικός παράγοντας στην υλοποίηση της επένδυσης για
περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις του δείγµατος
(56,9%), καθώς θεώρησαν ότι η απουσία ενίσχυσης δεν
θα είχε ως αποτέλεσµα την ακύρωση της επένδυσης. Το
εύρηµα αυτό επαληθεύτηκε από ερώτηµα σχετικά µε
τους παράγοντες επηρεασµού της απόφασης πραγµατο-
ποίησης της επένδυσης, στην απάντηση του οποίου η
χορήγηση επενδυτικών κινήτρων αναφέρθηκε ως σηµα-
ντική από το 60% των ερωτηθέντων, ενώ για το υπόλοι-
πο 40% ήταν άλλοι οι παράγοντες που επηρέασαν την α-
πόφαση.

Όραµα και προοπτικές
Λαµβάνοντας υπόψη τους σηµαντικούς περιορισµούς

και τις απειλές που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία,
αλλά και τις σηµαντικές της δυνατότητες, ο νέος ανα-
πτυξιακός νόµος στοχεύει στην ολοκληρωµένη ανάπτυ-
ξη και αύξηση απασχόλησης της ελληνικής οικονοµίας.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω

αποτελούν η επανεκκίνηση της οικονοµίας στην µετά
την κρίση περίοδο και ο αναπροσανατολισµός και ανα-
διάρθρωση του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος.
Η υλοποίηση του παραπάνω οράµατος εκτιµάται ότι θα

επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις σε τρεις κεντρικές και
αλληλεξαρτώµενες διαστάσεις:

• Παραγωγή: αύξηση της ανταγωνιστικότητας και και-
νοτοµίας του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος µε
τρόπο βιώσιµο.

• Ανθρώπινο δυναµικό: µείωση της ανεργίας, αύξηση
της απασχόλησης των νέων και µείωση/αναστροφή της
«εκροής εγκεφάλων».

• Χωρικές ανισότητες: διάχυση της ανάπτυξης εκτός
των µεγάλων αστικών κέντρων (πρωτίστως Αθήνα και
δευτερευόντως Θεσσαλονίκη).
Βασικό συστατικό και σηµείο εκκίνησης του νέου νό-

µου αποτελεί η διαπίστωση ότι το προηγούµενο µοντέλο
οργάνωσης της ελληνικής οικονοµίας ήταν µεταξύ των
παραγόντων που συνέβαλαν στην κρίση του συστήµα-
τος, ενώ δεν φαίνεται να αποτέλεσε παράγοντα ενίσχυ-
σης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Σε
αυτά τα πλαίσια, ως κεντρικοί πυλώνες του νέου ανα-
πτυξιακού νόµου και συνάµα του αναπτυξιακού προτύ-
που της χώρας λογίζονται:

• Η σταδιακή µετατόπιση των προτεραιοτήτων από την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών χαµηλής προστιθέ-
µενης αξίας και χαµηλής έντασης γνώσης προς µία νέα
κατεύθυνση, η οποία χωρίς να αγνοεί τα συγκριτικά και
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας (είτε αυτά εί-
ναι κλαδικά είτε οριζόντια) θα επενδύσει στην ανακάλυ-
ψη νέων πηγών αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµα-
τος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της θα είναι:

• Η προσπάθεια επανεκβιοµηχάνισης της χώρας, ταυ-
τόχρονα µε την στροφή σε εµπορεύσιµες υπηρεσίες υ-
ψηλότερης προστιθέµενης αξίας.

• Η αύξηση του τεχνολογικού περιεχοµένου προϊό-
ντων και υπηρεσιών, αλλά και καινοτόµων διαδικασιών.

• Η διευκόλυνση εισόδου νέων φορέων επιχειρηµατι-
κότητας.

• Η δηµιουργία εργαλείων που επιτρέπουν την καλύτε-
ρη προσαρµογή του αναπτυξιακού νόµου στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά συγκεκριµένων περιοχών και οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων.

• Η ενδυνάµωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επι-
χειρήσεων.

• Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού, σε
αντιδιαστολή µε τη µέχρι σήµερα ασκούµενη πολιτική, η
οποία οδήγησε στη θεµελίωση της µεγέθυνσης της χώ-
ρας βάσει της εισαγόµενης καταναλωτικής ζήτησης.
Ταυτόχρονα ο νέος αναπτυξιακός νόµος επιχειρεί να

διορθώσει µία σειρά παθογενειών των παλαιότερων ανα-
πτυξιακών νόµων µέσω σειράς καινοτοµιών.
Έχοντας ως στόχο µία πιο ισόρροπη ανάπτυξη της χώ-

ρας έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι Λιγότερο Ευ-
νοηµένες Περιοχές της και να χαρακτηριστούν ως Ειδι-
κές Περιοχές οι οποίες και εντάχθηκαν στις Ειδικές Κα-
τηγορίες Ενίσχυσης. 
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Μία περιοχή χαρακτηρίζεται ως ειδική στην περίπτωση
όπου εµπίπτει τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα κρι-
τήρια: 

• Ορεινή περιοχή (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση
της Ελ. Στατ., εκτός Δηµοτικών Ενοτήτων µέρος του πο-
λεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας). Σύµφωνα µε
την Ελ. Στατ. η ορεινή περιοχή ορίζεται ως: δηµοτικά και
κοινοτικά διαµερίσµατα, των οποίων η επιφάνεια είναι
κατ’ εξοχήν κεκλιµένη και ανώµαλη, διακόπτεται από χα-
ράδρες ή καλύπτεται από απότοµους ορεινούς όγκους,
οι οποίοι δηµιουργούν στο έδαφος βαθιές και πολλα-
πλές πτυχώσεις µε υψοµετρικές διαφορές σηµείων των
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων πάνω από 400
µέτρα, καθώς, επίσης, και των δηµοτικών ή κοινοτικών
διαµερισµάτων των οποίων ολόκληρη η επιφάνεια ή µε-
γάλο µέρος αυτής βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 800
µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

• Παραµεθόρια περιοχή: για την περίπτωση των ηπει-
ρωτικών συνόρων απόσταση από τα σύνορα 30 χιλιόµε-
τρων και για την περίπτωση των θαλάσσιων συνόρων τα

νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της
Σαµοθράκης του Νοµού Έβρου και των νησιών του Νο-
µού Δωδεκανήσων. 

• Νησιωτική περιοχή (νησιά µε µόνιµο πληθυσµό µικρό-
τερο των 3.100 κατοίκων, σύµφωνα µε την Απογραφή
2011) και 

• περιοχές που παρουσιάζουν µείωση πληθυσµού (η
µεταβολή αναφέρεται κατά τα δύο έτη των απογραφών,
2011 και 2001, και αφορά µεταβολή µόνιµου πληθυσµού
άνω του 30%). 
Με τον όρο περιοχή αναφερόµαστε σε Δηµοτική Ενό-

τητα, σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του Προγράµµα-
τος Καλλικράτης. Οι Δηµοτικές Ενότητες αποτελούν ε-
δαφικές περιφέρειες του δήµου του Προγράµµατος Καλ-
λικράτης. 
Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τις Δηµοτικές Ενότη-

τες που εντάσσονται στις Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης,
σύµφωνα µε τα κριτήρια κατάταξης. 
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Οι Δηµοτικές Ενότητες που χαρακτηρίζονται ως ειδι-
κές (Μάιος 2016) είναι 453 και αντιπροσωπεύουν το
43,8% του συνόλου των Δηµοτικών Ενοτήτων της χώ-
ρας. Ο πληθυσµός τους είναι 2.106.079 που αντιστοιχεί
στο 19,47% του συνολικού µόνιµου πληθυσµού της χώ-
ρας. Επίσης, στις Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης συµπερι-
λαµβάνονται 165 νησιά τα οποία δεν υπάγονται σε κά-
ποια από τις Ειδικές Δηµοτικές Ενότητες και δεν συ-
γκροτούν από µόνα τους Δηµοτική Ενότητα. Από αυτά,
τα 164 νησιά υπάγονται σε 66 Δηµοτικές Ενότητες και
το ένα (Θηρασία) αποτελεί Δηµοτική Κοινότητα της Δη-
µοτικής Ενότητας της Οίας. Ο πληθυσµός των νησιών
αυτών είναι 969 κάτοικοι. Συνεπώς, ο συνολικός πληθυ-
σµός των Ειδικών Περιοχών Ενίσχυσης είναι 2.107.048
που αντιστοιχεί στο 19,48% του συνολικού µόνιµου πλη-
θυσµού της χώρας (βλ. Παράρτηµα νόµου).
Η εφαρµογή διαφοροποιηµένης στρατηγικής για τις ει-

δικές περιοχές έχει ως στόχο να συµβάλει στην εδαφική
και δηµογραφική συνοχή µέσω της βελτίωσης της ελκυ-
στικότητας και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής διαδικα-
σίας. Η ανάδειξη της τοπικότητας αποτελεί µία από τις
καινοτοµίες του νόµου. Αντί λοιπόν να υπαχθούν στο συ-
γκεκριµένο προνοµιακό καθεστώς συλλήβδην περιοχές
που είναι είτε κοντά στα σύνορα είτε φιλοξενούν στα δι-
οικητικά τους όρια Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιο-
χές, πρακτικές που στους προηγούµενους αναπτυξια-
κούς νόµους δεν απέφεραν τα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα, επιλέχθηκε µία περισσότερο στοχευόµενη προ-
σέγγιση που ως κεντρικό στόχο είχε να συµπεριλάβει
ευρύτερα σύνολα λιγότερο ευνοηµένων Δηµοτικών Ενο-
τήτων. 
Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, η χρήση καθαρά

οικονοµικών κριτηρίων (π.χ. ΑΕΠ, ανεργία, ή παραγωγι-
κή διάρθρωση) αποτρέπει την αναφορά σε µικρές χωρι-
κές ενότητες, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα διαθέσιµα
στοιχεία. Ωστόσο, ακόµη και αν υπήρχαν διαθέσιµα στοι-
χεία, θα χρησιµοποιούνταν συµπληρωµατικά µε αυτά
που χρησιµοποιούνται τώρα. Οι λόγοι είναι πως σε πολ-
λές περιπτώσεις οι οικονοµικοί δείκτες παρουσιάζουν
µία κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται µε ακρίβεια στην
πραγµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης του Α.Ε.Π.
δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που δια-
νέµεται το εισόδηµα στα µέλη µίας κοινωνίας, όπως επί-
σης δεν είναι σε θέση να συµπεριλάβει αρνητικές πτυχές
της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως
για παράδειγµα της παραοικονοµίας, της εισφοροδιαφυ-
γής, της φοροδιαφυγής. Ένας σηµαντικός περιορισµός
για την περίπτωση µάλιστα της τοπικής οικονοµίας για
την περίπτωση του Α.Ε.Π. είναι η έλλειψη διαχωρισµού
µεταξύ του εισοδήµατος που παράγει µία περιφέρεια και
του εισοδήµατος που διατηρείται σε αυτήν.
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το γεγονός πως οι εν-

δοπεριφερειακές ανισότητες, ή ακόµη και οι ανισότητες
στο εσωτερικό των νοµών είναι συχνά πολύ µεγαλύτε-
ρες από αυτές που εµφανίζονται στο διαπεριφερειακό ε-
πίπεδο, οδήγησαν στην πρόταξη της χρήσης κριτηρίων
που εστιάζουν σε χαρακτηριστικά γεωµορφολογικής (ο-
ρεινότητα, νησιωτικότητα) και δηµογραφικής (µεταβολή
πληθυσµού) φύσης, καθώς και χαρακτηριστικών που
σχετίζονται µε την έννοια της παραµεθορίου.

Καινοτοµίες νόµου
Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες του νόµου είναι οι ε-

ξής:
• Δεν είναι ένας γενικός νόµος που απευθύνεται αδια-

φοροποίητα σε όλους, αλλά «απαντά» σε συγκεκριµένα
προβλήµατα είτε µέσω καθιέρωσης συγκεκριµένων κα-
θεστώτων είτε µέσω σαφούς προτεραιοποίησης κατηγο-
ριών επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων αποσκοπώντας σε:
αύξηση του µεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και
ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών· αύξηση των εξαγω-
γικών δυνατοτήτων· αύξηση των δυνατοτήτων για καινο-
τοµία· περιορισµό της γραφειοκρατίας· στήριξη νέων και
νεοφυών ΜΜ επιχειρήσεων. 

• Στους προηγούµενους νόµους ελάχιστες επιχειρή-
σεις απορρόφησαν σηµαντικό ποσοστό των διαθέσιµων
ενισχύσεων. Στον τρέχοντα νόµο τίθενται πλαφόν στα ύ-
ψη των ενισχύσεων που µπορεί να λάβουν τα µεµονωµέ-
να επενδυτικά σχέδια, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι ε-
πιχειρηµατικοί όµιλοι, µε στόχο την επίτευξη διασποράς
των ωφελούµενων από τις κρατικές ενισχύσεις.

• Όλες οι µορφές ενισχύσεων εκτός των επιχορηγήσε-
ων (φορολογικά κίνητρα, επιδότηση επιτοκίου κ.λπ.) α-
νάγονται σε ισοδύναµα επιχορηγήσεων µε βάση παρού-
σες αξίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την άρση ενός ση-
µαντικού αντικινήτρου στην αποδοχή των λοιπών µορ-
φών ενισχύσεων, καθώς η παρούσα αξία τους ήταν πά-
ντα µικρότερη από αυτή των επιχορηγήσεων.

• Προκειµένου οι ενισχύσεις που παρέχονται µε το κί-
νητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναµες µε τις ε-
νισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσε-
ων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόµενου πο-
σοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ -µε
βάση υπολογισµού τη σύγκριση της καθαρής παρούσας
αξίας των δύο ειδών ενισχύσεων υπολογιζόµενης µε
προεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο του 10ετούς οµο-
λόγου του Ελληνικού Δηµοσίου). Οι ενισχύσεις θα πραγ-
µατοποιούνται κυρίως µέσα από ένα πιο ισορροπηµένο
µείγµα µεταξύ φοροαπαλλαγών και επιχορηγήσεων.

• Ο νέος νόµος ενισχύει πλέον και κυρίως την απόδο-
ση και όχι, όπως κυρίως ίσχυε µέχρι σήµερα, την ύπαρξη
δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσµατος. 

• Ορίζονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης είτε: α) στη
βάση των επιδόσεων των επιχειρήσεων: (εξωστρέφεια,
συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, ένταση Ε&Α, κλά-
δοι [ΤΠΕ/αγροτοδιατροφή], υψηλή προστιθέµενη αξία
Ειδικές Περιοχές [Μείωση πληθυσµού, νησιωτικές, είτε
β) σε χωρική βάση: ορεινές, παραµεθόριες περιοχές και
περιοχές αυξηµένου µεταναστευτικού φόρτου], ΒΕΠΕ
Βιοµηχανικές Περιοχές/ Ζώνες Καινοτοµίας) Μέσω των
ειδικών κατηγοριών ενίσχυσης επιδιώκεται η υλοποίηση
των επιµέρους στόχων του αναπτυξιακού νόµου. Με αυ-
τόν τον τρόπο στο νέο αναπτυξιακό νόµο η διασύνδεση
ανάµεσα στο στόχο και στα µέτρα που υιοθετούνται για
την υλοποίησή του, γίνεται πολύ περισσότερο σαφής, σε
αντίθεση µε την πλειοψηφία των παλαιότερων αναπτυ-
ξιακών νόµων, στους οποίους οι στόχοι αναφέρονταν,
αλλά κατά βάση παρέµεναν ανεκπλήρωτοι. Επιχειρήσεις
που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες δύνανται να ε-
νισχυθούν µε κεφαλαιακές ενισχύσεις, που άλλως δεν
παρέχονται, ή µεγαλύτερες κεφαλαιακές, στις περιπτώ-
σεις που παρέχονται.
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• Καθιερώνονται νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία µε απώ-
τερο στόχο την επίτευξη πολύ µεγαλύτερης µόχλευσης
στη συµµετοχή του Δηµοσίου, καθώς και αξιοποίηση δυ-
νατοτήτων επένδυσης σε ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια,
που µε άλλη µορφή κρατικής παρέµβασης, θα ήταν ε-
κτός χρηµατοδότησης. 

• Καταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ίδιας
συµµετοχής. 

• Ενισχύονται βιώσιµες επιχειρήσεις που αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα.

• Η δηµιουργία καθεστώτων ενίσχυσης, τα οποία χαρα-
κτηρίζονται από ιδιαίτερα απλές διαδικασίες (π.χ. ενί-
σχυση µηχανολογικού εξοπλισµού), καθώς και καθεστώ-
των για νέες επιχειρήσεις, τα οποία συγχρόνως προς
τον περιορισµό του ανώτατου ύψους ενισχύσεων θα επι-
τρέψουν, αφενός την πραγµατοποίηση πολλών νέων ε-
πενδύσεων, ιδιαίτερα απαραίτητων στην κρίσιµη τρέχου-
σα οικονοµική συγκυρία, και αφετέρου τη µεγαλύτερη
δυνατή διάχυση των πόρων εξαλείφοντας τον κίνδυνο
προνοµιακής µεταχείρισης λίγων επιχειρήσεων ή οµί-
λων, όπως συχνά συνέβαινε σε παλαιότερους νόµους. 

• Η απλοποίηση των διαδικασιών και η έµφαση στη δια-
φάνεια, την ουσιαστική αξιολόγηση και τους αντικειµενι-
κούς ελέγχους εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην ανάκτηση
της εµπιστοσύνης της επιχειρηµατικής κοινότητας στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση επενδυτικής πολιτικής.

• Ο νέος νόµος διατηρεί σε µεγάλο βαθµό το ιδιαίτερα
σηµαντικό χαρακτηριστικό της δηµιουργίας ενός σταθε-
ρού επενδυτικού πλαισίου, υιοθετώντας και αναβαθµίζο-
ντας την καινοτοµία του ν.3908/2011, σύµφωνα µε την ο-
ποία τα επενδυτικά καθεστώτα προκηρύσσονται (δηλαδή
το πλαίσιο προδιαγραφών της υποβολής αιτήσεων καθο-
ρίζεται στις προκηρύξεις των καθεστώτων). Αυτό επιτρέ-
πει τον καλύτερο οικονοµικό προγραµµατισµό του ανα-
πτυξιακού νόµου, καθώς και τη διαρκή αξιολόγησή του
µε σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιο-
ποίησης των πόρων. 

• Η πρόβλεψη για ανάπτυξη ολοκληρωµένων χωρικών
και κλαδικών σχεδίων µέσω της ενίσχυσης επιχειρήσε-
ων και συνεργατικών σχηµατισµών που συµµετέχουν σε
κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήµατα ή σε επιµέρους
παραγωγικές αλυσίδες αξίας στοχεύει στην αύξηση και
στην προστασία της απασχόλησης, αλλά και στην περι-
φερειακή σύγκλιση µέσω της αξιοποίησης των συγκριτι-
κών πλεονεκτηµάτων µιας περιοχής και της ενίσχυσης
των τοπικών διασυνδέσεων. 

• Με τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» επιδιώκε-
ται η δηµιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλ-
λοντος τόσο για εγχώριες, όσο και για Ξένες Άµεσες Ε-
πενδύσεις, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ
µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε στόχο την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας και τη µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.

• Προβλέπει ουσιαστικά βήµατα για τη δυνατότητα α-
ξιολόγησης των αποτελεσµάτων του αναπτυξιακού νό-
µου τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (on going
evaluation) όσο και εκ των υστέρων (ex post evaluation)
που θα επιτρέψει να γίνουν και αντίστοιχες διορθωτικές
κινήσεις. 

• Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικα-
σία σύνταξης του νόµου µε συµµετοχή της υπηρεσίας,

αλλά και πραγµατοποίηση ουσιαστικής άτυπης διαβού-
λευσης που διήρκεσε 7 µήνες µε συµµετοχή 70 φορέων
και την επεξεργασία περίπου 160 εισηγήσεων διασφαλί-
ζουν τη µέγιστη δυνατή συναίνεση. 

Η αρχιτεκτονική του νέου Αναπτυξιακού Νόµου
Ο νόµος είναι «κωδικοποιηµένος», ώστε να µην χρειά-

ζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδιαφερόµενος σε άλλο κα-
νονιστικό πλαίσιο. Η δοµή του Νόµου διακρίνεται σε δύο
Μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:
Στο Γενικό Μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθµίσεις,

καθώς και οι βασικοί περιορισµοί του Γενικού Απαλλακτι-
κού Κανονισµού [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθµ.
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014], που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα. 
Στο Ειδικό Μέρος περιγράφονται τα καθεστώτα, τα ο-

ποία διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Μέρους και
άρα από τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΓΑΚ για τις κρατι-
κές ενισχύσεις. Το Ειδικό Μέρος διαρθρώνεται σε πέντε
Κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν οκτώ (8) επιµέρους
καθεστώτα ενισχύσεων.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων
Τα καθεστώτα ενισχύσεων διαφέρουν µεταξύ τους ως

προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόµενες
δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενι-
σχύσεων και τη διαδικασία εφαρµογής. Το κάθε καθε-
στώς θα προκηρύσσεται αυτοτελώς µε Υπουργική από-
φαση.

Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού
Σκοπός του καθεστώτος είναι η δηµιουργία ενός πλαι-

σίου ενισχύσεων περιορισµένου εύρους µε ιδιαίτερα α-
πλοποιηµένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριµένου κα-
θεστώτος θα ενισχυθούν µε φορολογικές απαλλαγές
δαπάνες µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών
µέσων που χρησιµοποιούνται εντός της µονάδας υπό
την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το
συγκεκριµένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ε-
πιχειρήσεις που επιθυµούν ταχεία ένταξη, µε ελάχιστα
κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή
της ενίσχυσης άµεσα µε τη διενέργεια διοικητικών ελέγ-
χων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγµατολη-
πτική βάση). Συµβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισµό και
αναβάθµιση του κεφαλαιακού αποθέµατος της χώρας µε
προφανή ανάλογα αποτελέσµατα και για την ίδια την ε-
πιχείρηση.

Γενική Επιχειρηµατικότητα
Το συγκεκριµένο καθεστώς αποσκοπεί στην ενίσχυση

υφιστάµενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων όλων των
µορφών για το πλήρες εύρος των επιλέξιµων δαπανών
που προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόµος. Εκτός των δαπα-
νών περιφερειακών ενισχύσεων προβλέπεται και η πα-
ροχή ενισχύσεων για µία σειρά άλλων δαπανών η έντα-
ση των οποίων δεν καθορίζεται από το ΧΠΕ. Τα είδη ενί-
σχυσης για τα υπαγόµενα σχεδία περιλαµβάνουν τη φο-
ρολογική απαλλαγή, την επιδότηση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης και την επιδότηση µισθολογικού κόστους, ενώ
για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις
(γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενι-
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σχύσεων (άρθρο 12) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυ-
σης µε επιχορήγηση (70% του προβλεπόµενου ορίου
του ΧΠΕ). Αποτελεί το πλέον περιεκτικό και λιγότερο
διαφοροποιηµένο καθεστώς του νόµου, στοχεύοντας
στην γενική επανεκκίνηση της οικονοµίας.

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους

πλαισίου κινήτρων µε βασικό στόχο τη δηµιουργία νέων
ανεξάρτητων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε νεοσύ-
στατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθε-
νται να πραγµατοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον
από τους επιλέξιµους κλάδους του νόµου. Για το σύνολο
των επιχειρηµατικών σχεδίων που υπάγονται στο συγκε-
κριµένο καθεστώς καθίσταται δυνατή η ενίσχυση δαπα-
νών περιφερειακών ενισχύσεων, καθώς και σειράς ειδι-
κών δαπανών (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)· εκτός
της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης και της επιδότηση µισθολογικού κό-
στους οι δαπάνες δύνανται να ενισχυθούν και µε επιχο-
ρήγηση (70% του προβλεπόµενου ορίου του ΧΠΕ). Τέ-
λος, για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγο-
ριών Ενισχύσεων (άρθρο 12) προβλέπεται η δυνατότητα
ενίσχυσης µε επιχορήγηση στο 100% του προβλεπόµε-
νου ορίου του ΧΠΕ.

Επενδύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
Το καθεστώς απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγµατο-

ποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην
παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή την εισαγωγή οργα-
νωτικών και διαδικαστικών καινοτοµιών. Το καθεστώς α-
ποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων
καινοτοµικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωµάτωση
οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτοµιών στις παρα-
γωγικές και άλλες διαδικασίες, µε στόχο τη συνεχή δέ-
σµευση στην καινοτοµία ως κεντρική επιλογή των ενι-
σχυόµενων επιχειρήσεων. Εκτός των δαπανών περιφε-
ρειακών ενισχύσεων το καθεστώς δύναται να ενισχύσει
σηµαντικό εύρος λοιπών ειδικών δαπανών µε τα ίδια εί-
δη ενίσχυσης του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες
ΜΜΕ».

Επιχειρηµατικές συστάδες (clusters)
Στόχος του καθεστώτος είναι, µέσω της ενίσχυσης

κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στα συνεργατικά
σχήµατα, καθώς και η αύξηση των σηµαντικών οικονο-
µιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οι-
κονοµίας από τη δηµιουργία πυκνών οριζόντιων και κά-
θετων δικτυώσεων, µέσω της διασποράς της συνεργατι-
κής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηµατικότητα. Ταυ-
τόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη µίας σειράς ειδικότερων
στόχων που περιλαµβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγι-
κής ετοιµότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιµάκωση
της κρίσιµης µάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχει-
ρήσεων· την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των πε-
ριφερειών· τη δηµιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσε-
ων µεταξύ Δηµοσίου, επιχειρήσεων, φορέων γνώσης και
άλλων θεσµών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης
και διάχυσης της καινοτοµίας εντός και εκτός των υπο-
στηριζόµενων συστάδων· ανάπτυξη τεχνολογικών κοι-
νοπραξιών.

Στο καθεστώς αυτό είναι δυνατή η συµµετοχή επιχει-
ρήσεων, αλλά και οργανισµών έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, µη κερδοσκοπικών οργανισµών και άλλων συ-
ναφών οικονοµικών παραγόντων.
Οι επιχειρηµατικές συστάδες (clusters) λειτουργούν υ-

πό µορφή εταιρίας ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από
οχτώ τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσα-
λονίκη ή πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά
σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νο-
µούς της Επικράτειας. Φορέας της επένδυσης, όπως και
δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι η επιχειρηµατική συστά-
δα και όχι τα µέλη του.
Στο καθεστώς ενισχύονται οι ίδιοι κλάδοι που ενισχύο-

νται στο σύνολο του α.ν. για την πραγµατοποίηση δαπα-
νών περιφερειακών ενισχύσεων και µία σειρά ειδικών ε-
πενδυτικών δαπανών µε βασική, ωστόσο προϋπόθεση η
ενίσχυση κοινών δράσεων των συµµετεχόντων στο ε-
πενδυτικό σχήµα. Τα είδη ενίσχυσης περιλαµβάνουν επι-
χορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δηµι-
ουργούµενης απασχόλησης.
Για επενδυτικά σχήµατα που χαρακτηρίζονται ως και-

νοτοµικά προβλέπονται ενισχύσεις για άυλα και ενσώ-
µατα στοιχεία του ενεργητικού και επιπλέον για δαπά-
νες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες.

Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί - Ταµεία
Συµµετοχών
Στόχος του καθεστώτος είναι η σύσταση Ταµείων Συµ-

µετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταµείων, και η συµµε-
τοχή του ελληνικού δηµοσίου σε αυτά µέσω επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων µε στόχο την αύξηση του καινοτο-
µικού περιεχοµένου των ΜΜΕ και της δυνατότητάς τους
για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης.
Επιπλέον, µέσω του συγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύ-
σεων επιδιώκονται συµπληρωµατικοί στόχοι, όπως για
παράδειγµα η αύξηση των δικτυώσεων των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων, ή η αναδιάρθρωσή τους.
Το Δηµόσιο επενδύει σε Ταµείο συµµετοχών µε εισφο-

ρά Εθνικών ή Κοινοτικών πόρων· και στη συνέχεια ο δια-
χειριστής των ταµείων ή του ταµείου συµµετοχών επι-
διώκει τη µεγαλύτερη δυνατή µόχλευση των πόρων µε
πόρους του ιδιωτικού τοµέα. 
Η δυνατότητα καθορισµού των επιλέξιµων κλάδων και

επενδυτικών σχεδίων εξαρτάται από την τελική µορφή
του Ταµείου Συµµετοχών.
Οι βασικές επιδιώξεις του καθεστώτος περιλαµβά-

νουν:
α) τη δηµιουργία νέων και τη µεγέθυνση εξαιρετικά

δυναµικών υφισταµένων επιχειρήσεων,
β) την ενίσχυση βιώσιµων επιχειρήσεων που αντιµετω-

πίζουν προβλήµατα, 
γ) την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για µικρές και

µεσαίες Επιχειρήσεις, 
δ) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούν από
250 έως 500 εργαζόµενους.
Οι διαδικασίες επιλογής των ενισχυόµενων επιχειρή-

σεων καθορίζονται από τη συµφωνία Δηµοσίου – Διαχει-
ριστών, ενώ, ζητήµατα όπως η επιλογή των διαχειρι-
στών, το επίπεδο µόχλευσης, το ύψος αµοιβής των δια-
χειριστών, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουρ-
γίας των Ταµείων θα αποτελούν αντικείµενο εποπτείας
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του Ταµείου Συµµετοχών από τη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Οι ενισχυόµενες
επιχειρήσεις θα ενισχύονται από τα ταµεία µέσω επεν-
δύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων, εγγυή-
σεων ή συνδυασµού των παραπάνω.
Το καθεστώς παρέχει τη δυνατότητα µέγιστης ευελι-

ξίας, αλλά και έντασης ενίσχυσης, ενώ πρόκειται για το
µόνο καθεστώς που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις.

Ολοκληρωµένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια
Στόχοι του καθεστώτος αποτελούν η αύξηση, αλλά και

η προστασία της απασχόλησης, και η περιφερειακή σύ-
γκλιση µέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονε-
κτηµάτων µίας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών
διασυνδέσεων. Από το καθεστώς ενισχύονται επιχειρή-
σεις και συνεργατικοί σχηµατισµοί που συµµετέχουν σε
κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήµατα ή σε επιµέρους
παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να ανα-
πτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπε-
δο, µε υποχρεωτική συµµετοχή τουλάχιστον 10 φορέων.
Εκτός των επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηµατι-
σµών στα επενδυτικά σχήµατα µπορούν να συµµετέχουν
οργανισµοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, µη κερδο-
σκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλοι συναφείς οικονοµικοί παράγοντες.
Το καθεστώς αποτελεί πολυεπίπεδη παρέµβαση ενί-

σχυσης τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας. Υπό
αυτό το πρίσµα τα «Ολοκληρωµένα Χωρικά και Κλαδικά
Σχέδια» αποτελούν παρέµβαση µεγάλης κλίµακας, η ο-
ποία δύναται να περιλαµβάνει επιµέρους παρεµβάσεις
των λοιπών καθεστώτων του νόµου.
Το Επενδυτικό σχήµα υποβάλλει πρόταση ολοκληρω-

µένου επενδυτικού προγράµµατος (συνολικό πλαίσιο
δράσεων µε ολοκληρωµένη χωρική ή/και κλαδική πρότα-
ση ανάπτυξης µε πολλαπλασιαστικά οφέλη), η οποία α-
ξιολογείται σε δύο - παράλληλα - στάδια: Σε πρώτο στά-
διο αξιολογείται η µελέτη σκοπιµότητας της συνολικής
παρέµβασης και σε δεύτερο οι αιτήσεις υπαγωγής των
µεµονωµένων επιχειρήσεων και των Συνεργατικών Σχη-
µατισµών.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ενισχύονται οι δα-

πάνες των επιχειρήσεων (µε φορολογική απαλλαγή, επι-
δότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, επιδότηση κόστους
δηµιουργούµενης απασχόλησης και –για τις ΜΜΕ- επι-
χορήγηση) και των συνεργατικών σχηµατισµών (µε τα εί-
δη ενίσχυσης που προβλέπονται στο σχετικό καθεστώς)
που συµµετέχουν στο σχήµα.

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Στόχος του καθεστώτος είναι η δηµιουργία ενός α-

σφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευ-
κολύνει την υλοποίηση πολύ µεγάλων επενδυτικών σχε-
δίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρή-
σεις, µε στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας,
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη µεταφορά
γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενι-
σχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέ-
δια άνω των 20.000.000ευρώ και δηµιουργούν δύο του-
λάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατοµµύριο επιλέξι-
µης επένδυσης.
Όσον αφορά στα είδη ενίσχυσης, δίνεται έµφαση σε

ενισχύσεις χωρίς δηµοσιονοµική επιβάρυνση όπως: α) ε-
πιλογή µεταξύ παγιοποίησης οικείου συντελεστή φορο-

λογίας εισοδήµατος για 12 έτη µέχρι την εξάντληση της
ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτι-
κού του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή µε ποσοστό
ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10.000.000 ευρώ
και β) διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης µέσω της
Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

2. Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου
Με τη θεσµοθέτηση του Αναπτυξιακού Συµβουλίου ε-

πιχειρείται µια τοµή στη χάραξη πολιτικών αναπτυξιακού
χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή σηµατοδοτεί την αναγνώρι-
ση της ανάγκης χάραξης εθνικής στρατηγικής για την α-
νάπτυξη µε ορίζοντα µακροοικονοµικό. Για τη διαµόρφω-
ση ωστόσο µακρόπνοης και προσανατολισµένης στα ε-
θνικά συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα στρατηγικής σε αυ-
τόν τον τόσο νευραλγικό τοµέα της οικονοµίας δεν αρ-
κεί σε καµία περίπτωση µόνη η πολιτική βούληση, αλλά
απαιτείται και η έµπρακτη σε σταθερή βάση συνδροµή
των επιχειρηµατικών και επιστηµονικών φορέων από κοι-
νού µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Το Αναπτυξιακό Συµβούλιο καλείται να διαδραµατίσει

τον πολύ σηµαντικό ρόλο του συγκερασµού των απόψε-
ων και των τάσεων της κεντρικής διοίκησης µε αυτές της
πανεπιστηµιακής κοινότητας και των επιχειρηµατικών
και επιστηµονικών φορέων και της αποτύπωσής τους µε
τη µορφή συγκεκριµένων προτάσεων προς τον αρµόδιο
Υπουργό. Το συµβούλιο αυτό θα δρα επιβοηθητικά –
συµβουλευτικά και συντονιστικά παρά τω Υπουργώ, α-
πολαµβάνοντας λειτουργικής αυτονοµίας, αλλά αλληλε-
πιδρώντας παράλληλα τόσο µε τις δοµές του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας και τα λοιπά παραγωγικά Υπουργεία, όσο
και µε τους οικείους επιχειρηµατικούς και επιστηµονι-
κούς φορείς, τα πάσης φύσης κρατικά και ιδιωτικά ερευ-
νητικά ιδρύµατα, τα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα, φορείς καινοτοµίας κ.τ.λ.. Το Ανα-
πτυξιακό Συµβούλιο ως ο κατεξοχήν σύµβουλος για την
ανάπτυξη, θα προτείνει στην πολιτική ηγεσία τους βασι-
κούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής, ανιχνεύοντας
τις χωρικές αλλά και κλαδικές κατευθύνσεις του διε-
θνούς αναπτυξιακού δυναµισµού και ερευνώντας τις δυ-
νατότητες της χώρας να τις ακολουθήσει. Παράλληλα,
µέρος των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου θα αποτελεί η
µετουσίωση των πολιτικών επιλογών σε συγκεκριµένες
προτάσεις και βελτιωτικές παρεµβάσεις, προς το σκοπό
της άµεσης υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Η θεσµοθετηµένη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συµ-

βουλίου θα ενισχύσει σηµαντικά την παρουσία της χώ-
ρας µας στα διεθνή φόρα διαµόρφωσης πολιτικής, κα-
θώς η µέχρι σήµερα αισθητή αδυναµία συγκροτηµένης
παρέµβασης της χώρας σε θεσµούς όπως η Ε.Ε., ο
Ο.Ο.Σ.Α., το Δ.Ν.Τ., ο Ο.Η.Ε., µας έχει οδηγήσει στην εν
πολλοίς ανεπιφύλακτη και σχεδόν αυτοδίκαιη υιοθέτηση
των βασικών κατευθυντήριων γραµµών από τα διεθνή
θεσµικά αυτά κέντρα («price takers» ή «regulation
takers»). Το Συµβούλιο µε την ανάπτυξη επιστηµονικών
δράσεων και συνεργασιών µε τα πανεπιστηµιακά και ε-
ρευνητικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
και µε συνεχή διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς
θα θέσει τα θεµέλια για τη συγκέντρωση πολύτιµης διαρ-
κώς διαµορφούµενης τεχνογνωσίας και τη δηµιουργία
σχετικού αρχείου, το οποίο θα λειτουργεί ως βάση δεδο-
µένων αναπτυξιακών µελετών και ερευνών. Ο απώτερος
σκοπός της ρύθµισης είναι η δηµιουργία ενός αποτελε-
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σµατικού θεσµικού εργαλείου µε εξέλιξη και συνέχεια.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως σχετικά πρόσφατα υπήρξε
µια αντίστοιχη προσπάθεια, αυτή του Εθνικού Συµβουλί-
ου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ -
ν. 3279/2004), που λειτούργησε την περίοδο 2004-2008,
αλλά δεν απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Προκειµένου να επιτευχθεί ως ζητούµενο η θεσµική

του ευελιξία, η δοµή του Αναπτυξιακού Συµβουλίου θα
είναι λιτή και θα απαρτίζεται από δύο βασικούς πυλώνες,
την Επιστηµονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κοινωνι-
κών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ), µε πρό-
βλεψη για σύσταση υπο-Επιτροπών Κοινωνικών Εταί-
ρων, οι οποίες θα επικεντρώνονται σε ειδικότερα ζητή-
µατα. Προβλέπεται ότι το Κέντρο Προγραµµατισµού και
Οικονοµικών Ερευνών θα παρέχει επιστηµονική στήριξη
στο Συµβούλιο, ενώ η διοικητική του υποστήριξη θα γίνε-
ται από τη Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυ-
ξιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού, η οποία προβλέπεται στον ισχύοντα
Οργανισµό του Υπουργείου (π.δ. 116/2014, Α΄ 185) και
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Η ανάθεση του έρ-
γου αυτού σε προβλεπόµενη υπηρεσία του Υπουργείου,
πέραν της συµπίεσης του κόστους, αποσκοπεί στη δια-
µόρφωση µίας υπηρεσιακής δοµής µε µονιµότητα και συ-
νέχεια, η οποία µακροπρόθεσµα θα συγκεντρώσει και θα
αξιοποιήσει την πολύτιµη συσσωρευµένη τεχνογνωσία
εντός της Δηµόσιας Διοίκησης. 
Η Επιστηµονική Επιτροπή θα είναι ένα ενδεκαµελές

όργανο, στελεχωµένο µε επιστήµονες αναγνωρισµένου
κύρους µε εξειδίκευση και εµπειρία σε ζητήµατα ανάπτυ-
ξης. Η Επιστηµονική Επιτροπή θα είναι αρµόδια για να
θέτει τους άξονες προτεραιότητας για τη διεξαγωγή του
διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη µετέ-
πειτα διαµόρφωση των τελικών προτάσεων και γνωµο-
δοτήσεων του Αναπτυξιακού Συµβουλίου. Τα µέλη της Ε-
πιστηµονικής Επιτροπής θα ορίζονται από τον Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε τριετή θητεία.
Αντιπρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής ορίζεται ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επιστηµονι-
κός Διευθυντής του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οι-
κονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). 
Η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκη-

σης θα αποτελέσει το φορέα διαλόγου µεταξύ των εκ-
προσώπων της Δηµόσιας Διοίκησης, των Κοινωνικών Ε-
ταίρων, των επιχειρηµατικών και επιστηµονικών φορέων
και των τοπικών και περιφερειακών αρχών της χώρας µε
σαφή και πρωταρχικό στόχο τη σύνθεση των απόψεών
τους και τη διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων α-
ναπτυξιακής πολιτικής, ύστερα από αξιολόγηση της ε-
φαρµοζόµενης πολιτικής. 

Άρθρο 1
Σκοπός

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τόσο ο σκοπός όσο
και οι επιµέρους στόχοι του παρόντος νόµου. Αποτυπώ-
νεται η προσπάθεια για προαγωγή της ισόρροπης ανά-
πτυξης και των τοµέων υψηλής προστιθέµενης αξίας και
έντασης γνώσης, για διαµόρφωση µίας νέας εξωστρε-
φούς εθνικής ταυτότητας (branding), για την παραγωγή
πιο σύνθετων προϊόντων και εντέλει για την εξασφάλιση
καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταµερισµό
Εργασίας. Τα εργαλεία για την επίτευξη των ως άνω
σκοπών είναι η δηµιουργία επιµέρους καθεστώτων ενί-

σχυσης που θα διαφοροποιούνται ως προς τις στοχεύ-
σεις τους και η καθιέρωση ειδικών κατηγοριών ενίσχυ-
σης που θα διατρέχουν οριζόντια όλα τα καθεστώτα. Με
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αποτελε-
σµατικότητα µέσω της εξειδίκευσης στη χορήγηση των
ενισχύσεων. Εξειδίκευση που αφορά κυρίως στην εξω-
στρέφεια, την καινοτοµικότητα, τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, την υψηλή προστιθέµενη αξία, την ανά-
πτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβου-
λιών, την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων, την ενίσχυση λι-
γότερο ευνοηµένων περιοχών της χώρας κ.α.. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Με το άρθρο αυτό γίνεται παραποµπή στους ορισµούς
του άρθρου 2 του µε αριθµό 651 Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισµού της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L
187/1 26.6.2014, εφεξής Γ.Α.Κ.), οι οποίοι εφαρµόζονται
και για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, εφόσον ο τε-
λευταίος δεν περιλαµβάνει άλλους ειδικότερους. Η πα-
ραποµπή στους ορισµούς του ΓΑΚ, εξαλείφει δυνητικές
παρερµηνείες αναφορικά µε τις εφαρµοστέες διατάξεις. 

Άρθρο 3
Εφαρµοστέο Δίκαιο

Με το άρθρο αυτό ορίζεται το νοµικό πλαίσιο το οποίο
διέπει τον παρόντα νόµο. Κατά τη γενική αρχή της υπε-
ροχής του ενωσιακού δικαίου, οι διατάξεις του ΓΑΚ ισχύ-
ουν στο σύνολό τους και εφαρµόζονται σε κάθε περί-
πτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νό-
µο. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπαγωγής επεν-
δυτικών σχεδίων βάσει καθεστώτων που υπάγονται σε
άλλους κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 4
Γενικές αρχές χορήγησης των ενισχύσεων

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται αναλυτικά οι βασικές
προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα ε-
πενδυτικά σχέδια (ως conditio sine qua non) προκειµένου
να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του νόµου. Έτσι, καθορίζε-
ται η έννοια του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου για κάθε
αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου, οι κανόνες σώ-
ρευσης, που είναι κρίσιµοι ώστε να αποφεύγονται οι
πολλαπλές κρατικές ενισχύσεις επί του ίδιου επενδυτι-
κού σχεδίου και άρα η νόθευση του ανταγωνισµού, οι µέ-
γιστες εντάσεις ενίσχυσης και τα µέγιστα ποσά ενίσχυ-
σης που προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο, η αρχή
«Deggendorf», για όσους φορείς επενδυτικών σχεδίων
εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων, όπως η αρχή
αυτή έχει καθιερωθεί από τη νοµολογία του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και ο χαρακτήρας
κινήτρου και η έννοια της έναρξης εργασιών ώστε να ε-
πιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα χορήγησης της ενίσχυ-
σης.

Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στο φο-
ρέα της επένδυσης να καλύψει το τµήµα του χρηµατοδο-
τικού σχήµατος που του αναλογεί (ιδιωτική συµµετοχή),
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είτε µε ίδια είτε µε δανειακά κεφάλαια (εξωτερική χρη-
µατοδότηση), µε µοναδική προϋπόθεση το 25% της συ-
νολικής χρηµατοδότησης να µην εµπεριέχει κρατική ενί-
σχυση. Η ιδιωτική συµµετοχή µπορεί να περιλαµβάνει
δάνεια από τράπεζες ή άλλους χρηµατοδοτικούς οργα-
νισµούς, όπως από κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετο-
χών (venture capital, private equity funds), αυξήσεις µετο-
χικού κεφαλαίου από τους υφιστάµενους ή από νέους
µετόχους µεταξύ των οποίων και από κεφάλαια επιχει-
ρηµατικών συµµετοχών, αποθεµατικά (φορολογηθέντα,
αφορολόγητα, κέρδη εις νέο) εφόσον αποδεικνύεται η
σχετική ρευστότητα. Η εξάλειψη της υποχρέωσης για ί-
δια κεφάλαια αλλά και η χρήση αφορολόγητων αποθε-
µατικών ως ιδίων κεφαλαίων, χωρίς την απαίτηση να έ-
χουν προηγουµένως φορολογηθεί, αποτελούν ουσιαστι-
κές παρεµβάσεις ελάφρυνσης της διαδικασίας απόδει-
ξης της κάλυψης του χρηµατοδοτικού σχήµατος και δι-
ευκόλυνσης των επενδυτών στην παρούσα χρονική πε-
ρίοδο γενικής κεφαλαιακής στενότητας. Στην παράγρα-
φο 2 προσδιορίζεται το ελάχιστο απαιτούµενο ύψος για
την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα
ενισχύσεων του νόµου µε κλιµακούµενη απαίτηση ανα-
λόγως του µεγέθους των επιχειρήσεων, µε γενικό στόχο
τη διευκόλυνση των µικρότερων επιχειρήσεων για υπα-
γωγή στο νόµο. Στην παράγραφο 3 ορίζονται το περιε-
χόµενο και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 6
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι νοµικές µορφές που πρέπει
να έχουν οι επιχειρήσεις προκειµένου να µπορούν να υ-
παχθούν στις διατάξεις του νόµου. Γίνεται προσπάθεια
να περιληφθούν όλες οι δυνατές επιχειρηµατικές µορ-
φές, µεταξύ των οποίων είναι οι κοινωνικές συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις του ν. 4019/2011, οι Οµάδες Παρα-
γωγών (ΟΠ), οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016. Περαιτέ-
ρω, εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου οι δη-
µόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις στις οποίες, µεταξύ
άλλων, δεν έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκο-
πού και δεν έχουν µονοπωλιακό χαρακτήρα. Με τον τρό-
πο αυτό, ενισχύεται η αναπτυξιακή διάσταση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυ-
ξη χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις στον ελεύθερο
ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, εξαιρούνται, µεταξύ άλλων,
από το πεδίο εφαρµογής του νόµου, επιχειρήσεις που υ-
λοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε
πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου από ι-
διώτη.

Άρθρο 7
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια

Στην παράγραφο 1 θεσπίζεται η βασική αρχή του νό-
µου σχετικά µε τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια, η ο-
ποία, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ορίζει ότι υπαγόµε-
νο είναι κάθε επενδυτικό σχέδιο, εκτός αν ρητά εξαιρεί-
ται από το πεδίο εφαρµογής του. 
Στις επόµενες παραγράφους προσδιορίζονται οι το-

µείς δραστηριότητας που εξαιρούνται (ή υπάγονται υπό
ειδικές προϋποθέσεις) µε κριτήριο είτε τη συµβατότητά
τους µε το ΓΑΚ και άλλους ευρωπαϊκούς Κανονισµούς,

είτε µε κριτήρια που αφορούν τις ειδικότερες παρούσες
ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι, τοµείς οι οποί-
οι δεν συµβάλουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
ή ενισχύονται µε άλλο τρόπο (π.χ. παραγωγή ενέργειας)
έχουν εξαιρεθεί, όπως γενικά εξαιρούνται και οι τοµείς
µη διεθνώς εµπορεύσιµων υπηρεσιών. Οι παρεκκλίσεις
από τις εξαιρέσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο
4, στοχεύουν στην ενίσχυση συγκεκριµένων τοµέων της
οικονοµίας (όπως ο τουρισµός, η εφοδιαστική αλυσίδα
και ο κλάδος της αγροτοδιατροφής), που κρίνεται ότι θα
έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιφέρεια, την
τόνωση και άλλων επιχειρηµατικών δράσεων της περιο-
χής , αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονοµία. 

Άρθρο 8
Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Με το άρθρο 8 αναλύονται οι επιλέξιµες δαπάνες, κα-
θώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ενίσχυσής τους,
σύµφωνα και µε το άρθρο 14 του ΓΑΚ. Ο φορέας της ε-
πένδυσης έχει τη δυνατότητα αντί για επενδυτικές δα-
πάνες σε ενσώµατα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού, να ε-
πιλέξει αυτοτελώς ως βάση υπολογισµού της ενίσχυ-
σης, το µισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας,
προκειµένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις που οδηγούν
στην αύξηση της απασχόλησης.

Άρθρο 9
Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Στο άρθρο 9 ορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες, οι όροι
και οι προϋποθέσεις τους, σύµφωνα µε το ΓΑΚ, για τις ο-
ποίες παρέχονται άλλου είδους ενισχύσεις, εκτός των
περιφερειακών. Η προσθήκη των εκτός περιφερειακών ε-
νισχύσεων δαπανών εξυπηρετεί τη διεύρυνση και τον ε-
µπλουτισµό των επενδυτικών επιλογών προς νέες ποιο-
τικές κατευθύνσεις, όπως η καινοτοµία για τις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις, η ενεργειακή αναβάθµιση του πάγι-
ου εξοπλισµού, η εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της αυ-
τοπαραγωγής από ΑΠΕ.

Άρθρο 10
Είδη Ενισχύσεων

Στο άρθρο 10 ορίζονται τα είδη ενισχύσεων που παρέ-
χονται στους φορείς των επενδύσεων είτε µεµονωµένα
είτε συνδυαστικά, ώστε να προσφέρονται πολλαπλά ε-
πενδυτικά κίνητρα και εργαλεία προκειµένου να επιλέ-
γεται το καταλληλότερο για την υλοποίηση της εκάστο-
τε επένδυσης.
Ανάµεσα στις καινοτοµίες του νόµου είναι η πρόβλεψη

της παραγράφου ε΄, στην οποία ορίζεται το είδος ενί-
σχυσης που δεν περιλαµβάνει άµεση ή τµηµατική χρηµα-
τική διευκόλυνση ή καταβολή, αλλά φορολογική ασφά-
λεια, η οποία παρέχεται µε σταθερό φορολογικό καθε-
στώς. Το συγκεκριµένο είδος ενίσχυσης δύναται να πα-
ρασχεθεί µόνο στις επενδύσεις µείζονος µεγέθους του
ΙΓ΄ Κεφαλαίου (άρθρο 65 επ.). Στην παράγραφο ζ΄ περι-
γράφονται τα κίνητρα που παρέχονται µέσω σύστασης
ταµείων συµµετοχών και αποσκοπούν στο να προσφέ-
ρουν επιπλέον χρηµατοδοτικά εργαλεία για την υλοποί-
ηση των επενδύσεων, µε επίτευξη µόχλευσης και πρό-
σθετη ιδιωτική κινητοποίηση. Απευθύνονται σε επιχειρή-
σεις, οι οποίες είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να εξα-
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σφαλίσουν το σύνολο της χρηµατοδότησης που τους α-
ναλογεί είτε αναζητούν νέους τρόπους κάλυψης της
χρηµατοδότησης των επενδύσεών τους. 

Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το πλαίσιο των εντάσε-
ων και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων εντός και εκτός πε-
ριφερειακών ενισχύσεων. Στα επιµέρους Κεφάλαια του
Ειδικού Μέρους καθορίζονται οι εντάσεις και τα ύψη για
κάθε καθεστώς ενίσχυσης, εντός του πλαισίου που ορί-
ζεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 12
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Στο άρθρο 12 περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των επιχειρήσεων, των επενδυτικών σχεδίων ή του
τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στα οποία
δίνεται έµφαση µέσω της χορήγησης αυξηµένων ποσο-
στών ενισχύσεων ή επιπλέον κινήτρων σε σχέση µε τις
άλλες επιχειρήσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώ-
νουν τις πολλαπλές στοχεύσεις του παρόντος νόµου, ό-
πως είναι η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές, η έρευνα και
καινοτοµία και οι εφαρµογές τους, η δραστηριοποίηση
σε νέα πεδία, η αύξηση της απασχόλησης, η συνεργασία
και µεγέθυνση. Ταυτόχρονα, παρέχονται ειδικές ενισχύ-
σεις ως αντιστάθµισµα αλλά και επιπλέον κίνητρο για ε-
πιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες ή λιγό-
τερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας ή περιοχές που
για εξαιρετικούς λόγους (όπως οι προσφυγικές ροές του
τελευταίου έτους) έχουν επιβαρυνθεί υπέρµετρα σε
σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. Με τα θετικά αυτά µέ-
τρα, επιτυγχάνεται η ισότητα στη µεταχείριση των επι-
χειρήσεων και των περιοχών, ενώ παράλληλα επιδιώκε-
ται ο αναπροσανατολισµός και η επανεκκίνηση της οικο-
νοµίας στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδίου της χώ-
ρας. 

Άρθρο 13
Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Στην παράγραφο 1 θεσπίζεται ως µοναδικό σύστηµα υ-
ποστήριξης και εφαρµογής του παρόντος νόµου για το
σύνολο των διαδικασιών του, το Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιτυγχάνοντας µε αυ-
τόν τον τρόπο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των δια-
δικασιών. 

Ακολούθως, στις παραγράφους 3 και 4 καθίσταται υ-
ποχρεωτική η χρήση του ΠΣΚΕ για την υποβολή των ε-
πενδυτικών σχεδίων, καθώς και για κάθε ενέργεια που
σχετίζεται µε την εφαρµογή του αναπτυξιακού νόµου
και για οποιαδήποτε επικοινωνία των υπηρεσιών εφαρ-
µογής του νόµου µε τους φορείς των επενδυτικών σχε-
δίων. 
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι φορείς που είναι υπεύ-

θυνοι για το σύνολο των διαδικασιών παραλαβής, αξιο-
λόγησης και παρακολούθησης των επενδυτικών σχε-
δίων. Η διάκριση γίνεται µε βάση το ύψος του επενδυτι-
κού σχεδίου και αξιοποιούνται οι υφιστάµενες δοµές
των Περιφερειών, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και

Τουρισµού και της Διεύθυνσης Οικονοµίας και Τουριστι-
κής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται η απαγόρευση διπλής ενί-

σχυσης του ίδιου επενδυτικού σχεδίου. Στην παράγραφο
6 ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του παραβόλου για
την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων. 

Άρθρο 14
Διαδικασία Αξιολόγησης

Στο στοιχείο Α΄ περιγράφονται οι τυπικές προϋποθέ-
σεις που πρέπει να πληροί το επενδυτικό σχέδιο προκει-
µένου να αξιολογηθεί στην ουσία του, δηλαδή αφενός η
πληρότητα του φακέλου µε όλα τα απαιτούµενα εκ του
νόµου δικαιολογητικά και αφετέρου η νοµιµότητα, δηλα-
δή η συµφωνία του επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους
και τους κανόνες του παρόντος νόµου, η φερεγγυότητα
του φορέα και η τεκµηρίωση της δυνατότητας χρηµατο-
δότησης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να διασφαλίζε-
ται η βιωσιµότητά του. Ενσωµατώνεται επίσης πλήρως,
στην παράγραφο 3, η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία η Διοίκηση µπο-
ρεί να ζητάει, τάσσοντας σύντοµη προθεσµία, διευκρινί-
σεις από το φορέα σχετικά µε το περιεχόµενο του φακέ-
λου, χωρίς φυσικά µε αυτόν τον τρόπο να θεσπίζεται δυ-
νατότητα συµπλήρωσης του φακέλου µε νέα στοιχεία. 
Στο στοιχείο Β΄ καθορίζονται τα όργανα και η διαδικα-

σία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Με τις δια-
τάξεις αυτές, αλλάζει ο µέχρι τώρα τρόπος και το σύ-
στηµα αξιολόγησης, µε τον ορισµό ενός αξιολογητή από
το Μητρώο Αξιολόγησης (τυχαία επιλεγέντος) και τον έ-
λεγχο του αποτελέσµατος της αξιολόγησης από Τριµελή
Επιτροπή στην οποία θα µετέχουν στελέχη της Διοίκη-
σης. Η µεταρρύθµιση του τρόπου και της διαδικασίας α-
ξιολόγησης και ο ορισµός ενός αντί για δύο αξιολογη-
τές, όπως ίσχυε µέχρι τώρα, κρίθηκε αναγκαία γιατί από
την εµπειρία της εφαρµογής των προγενέστερων νόµων
διαπιστώθηκε υπέρµετρη καθυστέρηση στην αξιολόγηση
αιτήσεων και δηµιουργία εκκρεµοτήτων, µε τρόπο που
να καθιστά πολλές φορές τους νόµους ουσιαστικά ανε-
νεργούς. Η πρόβλεψη άλλωστε για σύσταση της Τριµε-
λούς Επιτροπής παρέχει τις εγγυήσεις για ορθή, αντικει-
µενική και σύντοµη διαδικασία αξιολόγησης. Η πρόβλε-
ψη επίσης έκδοσης Οδηγού Αξιολόγησης των Επενδυτι-
κών Σχεδίων, ο οποίος θα περιλαµβάνει µεθόδους αξιο-
λόγησης, πρότυπα κόστη και λοιπές οδηγίες, θα συµβά-
λει στην αντικειµενική, εξορθολογισµένη και οµοιόµορ-
φη εφαρµογή του νόµου. Στην ίδια κατεύθυνση θα συµ-
βάλλει και η εκπαίδευση των αξιολογητών ώστε να µπο-
ρέσουν να εκπληρώσουν αποτελεσµατικά το έργο τους. 
Τέλος, στο στοιχείο Β΄ προσδιορίζονται δύο µέθοδοι

αξιολόγησης, η άµεση και η συγκριτική, ανάλογα µε τα
καθεστώτα του Ειδικού Μέρους. Η µέθοδος της συγκρι-
τικής αξιολόγησης εφαρµόζεται µε κύκλους υποβολής
και αξιολόγησης που έχουν συγκεκριµένη διάρκεια. Τα
επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται µε βάση συγκεκριµένα
ποσοτικά και ποιοτικά αντικειµενικά κριτήρια από τα ο-
ποία προκύπτει η βαθµολογία και οι πίνακες κατάταξης.
τους. Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια προκύπτουν α-
πό την θέση που κατέλαβαν στον οριστικό πίνακα κατά-
ταξης και έως εξαντλήσεως των προϋπολογισθέντων
πόρων. 
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Η µέθοδος της άµεσης αξιολόγησης εφαρµόζεται δί-
χως χρονικούς περιορισµούς, δηλαδή δεν περιλαµβάνει
κύκλους υποβολής και αξιολόγησης. Διενεργείται αυτο-
τελής αξιολόγηση κάθε νόµιµης και εµπρόθεσµης αίτη-
σης υπαγωγής, µε βάση την αρχή της χρονικής προτε-
ραιότητας και µε µοναδικό χρονικό περιορισµό το χρόνο
εξάντλησης των προϋπολογισθέντων πόρων. 

Άρθρο 15
Ενστάσεις

Στο άρθρο αυτό θεσπίζεται η δυνατότητα υποβολής
ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) κατά απορριπτικών
αποφάσεων επί αιτήσεων υπαγωγής κατά το στάδιο α-
ξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. 

Άρθρο 16
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα στάδια, τα είδη και
ο σκοπός ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Ο έλεγχος
διενεργείται είτε µε αίτηση του φορέα της επένδυσης ό-
ταν έχει πραγµατοποιήσει το 50% του φυσικού και οικο-
νοµικού αντικειµένου ή το 100% και έναρξη παραγωγι-
κής λειτουργίας. Ο έλεγχος διενεργείται επιτόπια ή διοι-
κητικά κατά διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, σε οποι-
οδήποτε χρόνο και σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου ή τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων. 

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - 

Έγκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση

Με το άρθρο 17 περιγράφεται η δυνατότητα που παρέ-
χεται στους φορείς των επενδύσεων να τροποποιήσουν
τα επενδυτικά σχέδια εφόσον δεν αλλοιώνονται τα απο-
τελέσµατα της αξιολόγησης, εξακολουθούν να τηρού-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης προκήρυ-
ξης και της απόφασης υπαγωγής και δεν επέρχεται αύ-
ξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού ή αύξηση
του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. 

Άρθρο 18
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Με το άρθρο 18 ορίζεται ως χρόνος ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων τα τρία (3) έτη µε δυνατότητα πα-
ράτασης για δύο (2) έτη επιπλέον, η οποία υποβάλλεται
έως τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης. Η ηµεροµη-
νία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δύναται επί-
σης να παραταθεί για λόγους ανώτερης βίας για χρονικό
διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρη-
σης, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τεκµηρίωσης της
εντός της νέας προθεσµίας δυνατότητας ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου. Σηµειώνεται ότι εάν ο φορέας
της επένδυσης έχει λάβει ήδη µία φορά παράταση για ο-
ποιονδήποτε λόγο, µπορεί να λάβει δεύτερη µόνο για
λόγους ανωτέρας βίας της παραγράφου 2β. Στην περί-
πτωση αυτή, ο λόγος ανωτέρας βίας θα πρέπει να είναι
ειδικά αιτιολογηµένος και εξατοµικευµένος και δεν αρ-
κεί η γενική επίκληση λόγων που αφορούν την οικονοµι-
κή κατάσταση της χώρας ή τη δυσµενή οικονοµική συ-

γκυρία. Τέλος, εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
δεν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά, εντός της νέας προθεσµίας, η επένδυση θεω-
ρείται ως µη ολοκληρωθείσα, η απόφαση υπαγωγής ανα-
καλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης στο σύνολό
τους.

Άρθρο 19
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης

της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Με το άρθρο 19 καθορίζεται η διαδικασία µε την οποία
πιστοποιείται η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, µε παραποµπή στο άρ-
θρο 16. Κρίσιµος στην παρούσα διάταξη είναι ο ορισµός
του χρόνου ολοκλήρωσης, που θεσπίζεται ο πραγµατι-
κός χρόνος και όχι ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ο-
λοκλήρωσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταλείπονται πε-
ριθώρια έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από τα όργα-
να εφαρµογής του νόµου, διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη
των φορέων στη Διοίκηση και προωθείται η οµοιογενής
εφαρµογή του νόµου. 

Άρθρο 20
Καταβολή ενισχύσεων

Με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι η καταβολή των
ενισχύσεων πραγµατοποιείται είτε εφάπαξ είτε σταδια-
κά, ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στις επόµενες παρα-
γράφους. 
Στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται ο τρόπος και οι

προϋποθέσεις χρήσης της ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής. Ειδικότερα, ο φορέας της επένδυσης έχει
τη δυνατότητα να κάνει χρήση της ενίσχυσης µετά την
πιστοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντι-
κειµένου του επενδυτικού σχεδίου. Η ως άνω δυνατότη-
τα παρέχεται µε στόχο την εξίσωση του χρόνου λήψης
της φορολογικής απαλλαγής µε τον αντίστοιχο χρόνο έ-
ναρξης της δυνατότητας χρήσης του κινήτρου της επι-
χορήγησης. Μέσω του ανωτέρω επιδιώκεται η ίση µετα-
χείριση των δύο κατηγοριών κινήτρων. Επιπλέον λαµβά-
νεται µέριµνα για την ορθή χρονική κλιµάκωση λήψης
του κινήτρου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα συµφέροντα
των επενδυτών όσο και τις δηµοσιονοµικές δυνατότη-
τες. 
Στην παράγραφο 2 αναλύεται ο τρόπος καταβολής της

ενίσχυσης της επιχορήγησης. Δίνεται η δυνατότητα στο
φορέα της επένδυσης να λάβει το 50% του κινήτρου της
επιχορήγησης µε την πιστοποίηση του 50% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο 50% θα κα-
ταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγµατοποιείται υ-
πό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη
διάταξη.
Με την παράγραφο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις κατα-

βολής της ενίσχυσης της επιδότησης της χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης. 
Με την παράγραφο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις για

την καταβολή της ενίσχυσης της επιδότησης του κό-
στους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο προσδιορισµός των
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δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή των
ενισχύσεων ορίζονται στην οικεία απόφασης προκήρυ-
ξης του καθεστώτος.
Με την παράγραφο 6 προσδιορίζεται ο τρόπος χρηµα-

τοδοτικής κάλυψης των ενισχύσεων από τον Προϋπολο-
γισµό Δηµοσίων Επενδύσεων. 

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων

Στις παραγράφους 1, 2 και 3 περιγράφονται αναλυτικά
οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης των επενδυτι-
κών σχεδίων τόσο κατά την φάση υλοποίησης όσο και
κατά το διάστηµα µετά την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, οι οποίες καθορίζονται
ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Ειδικότερα, το
διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων των φο-
ρέων, διαµορφώνεται στα τρία (3) έτη για τις πολύ µι-
κρές και µικρές επιχειρήσεις, πέντε (5) έτη για τις µεσαί-
ες επιχειρήσεις και επτά (7) έτη για τις µεγάλες επιχει-
ρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το
παραπάνω διάστηµα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη
διαρκεί η σύµβαση µίσθωσης, ενώ το ως άνω διάστηµα
προσαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις δηµιουρ-
γίας νέων θέσεων εργασίας. Η κλιµάκωση της διάρκειας
της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων ακολου-
θεί την εµπειρική στατιστική κανονικότητα που αναφέρε-
ται στο αντίστροφο αναλογικά µε το µέγεθος των επιχει-
ρήσεων ποσοστό αποτυχίας τους. Συνεπώς δεν είναι εύ-
λογη η εξίσωση της χρονικής διάρκειας των µακροχρο-
νίων υποχρεώσεων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το µέ-
γεθός τους. 
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος

ηλεκτρονικής γνωστοποίησης των στοιχείων των προ-
βλεπόµενων µεταβολών και τήρησης των υποχρεώσεων
προς την αρµόδια Υπηρεσία και παρέχεται εξουσιοδότη-
ση περαιτέρω εξειδίκευσης στην οικεία απόφαση προκή-
ρυξης.
Με την παράγραφο 5 θεσπίζεται υποχρέωση των φο-

ρέων των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων να διατη-
ρούν πλήρεις φακέλους για διάστηµα 10 ετών µετά τη
χορήγηση της τελευταίας ενίσχυσης. Η ρύθµιση αυτή α-
ποσκοπεί στη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση του έρ-
γου των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών. 
Με την παράγραφο 6 παρέχεται εξουσιοδότηση καθο-

ρισµού στην οικεία απόφαση προκήρυξης τυχόν πρόσθε-
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ενωσιακό Δί-
καιο, προκειµένου να µην παρατηρούνται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις αποκλίσεις-ασυµβατότητες µε τα προβλε-
πόµενα στην ενωσιακή νοµοθεσία.

Άρθρο 22
Παρακολούθηση τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων

Με τις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται η διαδικασία
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της τήρησης των µακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων των φορέων των επενδυτικών
σχεδίων µέσω του ΠΣΚΕ και αναφέρονται ενδεικτικά τα
ελάχιστα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Καθιερώνεται ε-
πίσης ετήσιος δειγµατοληπτικός έλεγχος της τήρησης
των µακροχρόνιων υποχρεώσεων µε την κατάρτιση κα-
ταλόγου ελεγχόµενων επιχειρήσεων, προκειµένου να
διασφαλισθεί η αντικειµενικότητα και η συνολικότητα

των ελέγχων.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε

µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού να εξειδικευθούν
περαιτέρω όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε
την ως άνω υποχρέωση. 

Άρθρο 23
Κυρώσεις

Στις παραγράφους 1 έως και 6 προσδιορίζονται οι κυ-
ρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης
των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο νόµο από τους
φορείς των επενδυτικών σχεδίων. Η παραβίαση των υπο-
χρεώσεων αυτών δύναται να επιφέρει, ανάλογα µε το εί-
δος της παράβασης, επιβολή εύλογου προστίµου ή µερι-
κή ή ολική ανάκτηση της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι για την επιβολή των

κυρώσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 λαµβάνονται υπό-
ψη τα ειδικότερα κριτήρια και οι παράµετροι κάθε υπόθε-
σης, στο πλαίσιο του σεβασµού της αρχής της αναλογι-
κότητας και της αποφυγής της οριζόντιας επιβολής κυ-
ρώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 24
Μητρώο Αξιολογητών

Στο άρθρο 24 προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (Ε-
ΜΠΑ) του π.δ. 33/2011. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων φέρει την ευθύνη τόσο για την κατάρτιση,
την επιµόρφωση και την περιοδική πιστοποίηση των α-
ξιολογητών, όσο και για την έκδοση και τακτική ενηµέ-
ρωση σχετικού οδηγού δεοντολογίας, µε τον οποίο θα ε-
ξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών και οι
κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής τους. Η πρόβλεψη
για χρήση του ήδη λειτουργούντος ΕΜΠΑ, στοχεύει στη
βελτιωµένη αξιοποίησή του.

Άρθρο 25
Μητρώο Ελεγκτών

Στο άρθρο 25 προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
(ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων φέρει την ευθύνη τόσο για την κατάρτιση,
την επιµόρφωση και την περιοδική πιστοποίηση των ελε-
γκτών, όσο και για την έκδοση και τακτική ενηµέρωση
σχετικού οδηγού δεοντολογίας, µε τον οποίο θα εξειδι-
κεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτών και οι κυρώσεις
σε περίπτωση µη τήρησής τους. Η πρόβλεψη περί αξιο-
ποίησης του λειτουργούντος ΕΜΠΕ έχει την ίδια ακρι-
βώς αιτιολόγηση µε την αναφερόµενη στο ΕΜΠΑ του
προηγούµενου άρθρου. 

Άρθρο 26
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων 

και Ελέγχου Διαδικασιών

Με το άρθρο 26 προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής
Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, η οποία
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της θα διαχειρίζεται και
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θα αξιολογεί τα µητρώα των Αξιολογητών και Ελεγκτών,
θα εποπτεύει την αποτελεσµατικότητα και τις διαδικα-
σίες εφαρµογής του νόµου και θα υποβάλλει ετησίως
σχετική έκθεση προς τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα. Η
πρόβλεψη σύστασης της Επιτροπής αυτής αποσκοπεί
στη βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση των Μητρώων Αξιολο-
γητών και Ελεγκτών, προκειµένου να αξιοποιείται κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τεχνογνωσία τους, και να
υπάρχει αποτελεσµατική εποπτεία των διαδικασιών ε-
φαρµογής του νόµου και επίλυσης τυχόν δυσλειτουρ-
γιών.

Άρθρο 27
Γνωµοδοτική Επιτροπή

Στο άρθρο 27 προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση
γνωµοδοτικού οργάνου, το οποίο θα επιλαµβάνεται ζη-
τηµάτων που αφορούν σε αποφάσεις ανάκλησης και επι-
στροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται
κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς
και στον τρόπο συµµόρφωσης προς δικαστικές αποφά-
σεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων. Η Γνωµοδοτική
Επιτροπή επιτελεί εποµένως επικουρικό ρόλο γνωµοδο-
τώντας επί των αποφάσεων της Διοίκησης, συµβάλλο-
ντας στην άσκηση ορθής και χρηστής διοίκησης. 

Άρθρο 28
Καθορισµός ποσών ενισχύσεων 

στα επιµέρους καθεστώτα

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η έκδοση κοινής υ-
πουργικής απόφασης µε την οποία θα καθορίζεται σε ε-
τήσια βάση το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορη-
γείται ανά καθεστώς.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής

απόφασης για την κατανοµή των ως άνω ποσών µεταξύ
των αρµόδιων φορέων εφαρµογής της παραγράφου 2
του άρθρου 13 και για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. 

Άρθρο 29
Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων

Με το άρθρο 29 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υ-
πουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού να προκη-
ρύσσει τα καθεστώτα του παρόντος νόµου και καθορίζε-
ται το ελάχιστο απαιτούµενο περιεχόµενο των αποφά-
σεων προκήρυξης.

Άρθρο 30
Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

Με το άρθρο 30 καθιερώνεται ετήσια υποχρέωση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σύµ-
φωνα µε την αρχή της διαφάνειας, να υποβάλει στη Βου-
λή των Ελλήνων έκθεση, στην οποία αναφέρονται µετα-
ξύ άλλων οι πόροι που διατέθηκαν, οι επενδύσεις που ε-
νισχύθηκαν και οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν
κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και οι εκτιµώµενες ε-
πιπτώσεις των ενισχύσεων του παρόντος νόµου στην α-
νάπτυξη της χώρας. Η ρύθµιση αυτή έχει ως στόχο να
καθιερωθεί ο τακτικός ετήσιος έλεγχος από τη Βουλή
των Ελλήνων της αποτελεσµατικότητας και των δυνατο-
τήτων του αναπτυξιακού νόµου επί τη βάσει συγκεκριµέ-

νων παραµέτρων και στοιχείων. Έτσι αναµένεται να δο-
θεί η δυνατότητα µίας κατά το δυνατόν ευρύτερης κοινο-
βουλευτικής συναίνεσης για την πραγµατοποίηση ενδε-
χόµενων βελτιώσεων και την αναίρεση πιθανών αστο-
χιών του αναπτυξιακού νόµου σε τακτική ετήσια βάση. 

Άρθρο 31
Όρια Κοινοποίησης - Παρακολούθηση - Δηµοσιότητα

Στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνονται οι ρυθµί-
σεις σχετικά µε την τήρηση των ορίων κοινοποίησης του
Γ.Α.Κ., καθώς και τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας των α-
ποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται υποχρέωση των φο-

ρέων εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης να διατη-
ρούν πλήρεις φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, για
διάστηµα 10 ετών µετά τη χορήγηση της τελευταίας ενί-
σχυσης. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση και
βελτιστοποίηση του έργου των εθνικών και ευρωπαϊκών
ελεγκτικών αρχών. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι κάθε πληροφορία

που αφορά στην εφαρµογή των καθεστώτων του παρό-
ντος νόµου αναρτάται σε επίσηµη ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, επέχει
θέση δε δηµοσίευσης. 
Οι ρυθµίσεις αυτές έχουν ως στόχο να θωρακίσουν

τον έλεγχο και τη διαφάνεια των διαδικασιών και να πε-
ριφρουρήσουν µέσω της δηµοσιότητας των διοικητικών
ενεργειών τη δυνατότητα πρόσβασης των δικαιούχων
στο σύνολο της πληροφορίας που τους αφορά. Με το
παρόν άρθρο διασφαλίζεται η λογοδοσία της διοίκησης,
η διαφανής και ισότιµη διαχείριση του δηµοσίου χρήµα-
τος.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Με το άρθρο 32 προσδιορίζονται ως δικαιούχοι και ως
υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθεστώς ενί-
σχυσης το σύνολο των αναφερόµενων στα άρθρα 6 και
7. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος από το σύνολο του επενδυτικού κοινού για αναβάθ-
µιση του µηχανολογικού εξοπλισµού του. Το κίνητρο της
φοροαπαλλαγής που δίνεται στη συγκεκριµένη περίπτω-
ση µε τις απλοποιηµένες και ταχείες διαδικασίες υπαγω-
γής σε συνδυασµό µε τη διευρυµένη υποδοχή δικαιού-
χων αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό ανά-
πτυξης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 33
Επιλέξιµες δαπάνες

Με το άρθρο 33 καθορίζονται ως ενισχυόµενες δαπά-
νες τα καινούρια µεταφορικά µέσα, ο καινούριος µηχα-
νολογικός εξοπλισµός για όλες τις επιχειρήσεις και υπό
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προϋποθέσεις ο µεταχειρισµένος µηχανολογικός εξο-
πλισµός για τις ΜΜΕ. Η επιλογή της ενίσχυσης λιγότε-
ρων κατηγοριών δαπανών σε σχέση µε τα άλλα καθε-
στώτα ενισχύσεων αποσκοπεί στην καθιέρωση µίας πιο
ευέλικτης διοικητικής διαδικασίας εφαρµογής του νό-
µου, ώστε να καταστεί ταχύτερη τόσο η αξιολόγηση και
υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων όσο και ο έλεγχός
τους. Πέρα αυτών όµως, µε το συγκεκριµένο άρθρο
προσδοκάται η ανάδειξη των αναγκών και η ταυτόχρονη
επίλυση προβληµάτων των ΜΜΕ που αποτελούν βασικό
άξονα του νοµοθετήµατος. 

Άρθρο 34
Είδος ενίσχυσης

Με το άρθρο 34 ορίζεται η φοροαπαλλαγή ως η µονα-
δική µορφή ενίσχυσης, η οποία παρέχεται στα υπαγόµε-
να επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μη-
χανολογικού Εξοπλισµού». Η επιλογή της ενίσχυσης µό-
νο µέσω φορολογικής απαλλαγής αποσκοπεί στην κα-
θιέρωση µίας πιο ευέλικτης διοικητικής διαδικασίας ε-
φαρµογής του νόµου, ώστε να καταστεί ταχύτερη τόσο
η αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, ό-
σο και ο έλεγχός τους. Μέσω του καθεστώτος αυτού, ε-
πιδιώκεται η παροχή ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορι-
σµένου εύρους µε κύριο χαρακτηριστικό τις ιδιαίτερα α-
πλοποιηµένες διαδικασίες. 

Άρθρο 35
Ύψος ενίσχυσης

Με το άρθρο 35 προσδιορίζονται ως εντάσεις ενισχύ-
σεων του παρόντος καθεστώτος τα ανώτατα προβλεπό-
µενα ποσοστά του εκάστοτε Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων.

Άρθρο 36
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Με το άρθρο 36 ορίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης
των υπαγόµενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχε-
δίων θα γίνεται µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης
του άρθρου 14. 
Η απλοποίηση των διαδικασιών αυτών αποσκοπεί στην

καθιέρωση πιο φιλικών και ελκυστικών διαδικασιών ε-
φαρµογής του νόµου, µε στόχο τη διεύρυνση της βάσης
των επενδυτών και την αναστροφή του κλίµατος αποε-
πένδυσης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 37
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Με το άρθρο 37 προσδιορίζονται ως δικαιούχοι και ως
υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθεστώς ενί-
σχυσης το σύνολο των αναφερόµενων στα άρθρα 6 και 7
αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα υπαγω-
γής στις ρυθµίσεις του συγκεκριµένου καθεστώτος του
συνόλου των επιχειρήσεων επιτρέποντας την ενίσχυση

τόσο υφιστάµενων όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεων. 

Άρθρο 38
Επιλέξιµες δαπάνες

Με το άρθρο 38 ορίζονται οι ενισχυόµενες κατηγορίες
δαπανών του καθεστώτος. Η ενίσχυση των συγκεκριµέ-
νων κατηγοριών επιλέχθηκε, προκειµένου στο συγκεκρι-
µένο καθεστώς να δίνεται ένα διευρυµένο πλαίσιο επιλέ-
ξιµων δαπανών, όπως το προβλέπει ο ΓΑΚ, στο οποίο πε-
ριλαµβάνονται η επιπλέον ενίσχυση των υπό ίδρυση µι-
κρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, επενδυτικά σχέδια
παραγωγής και διανοµής θερµότητας από ΑΠΕ, µικρών
υδροηλεκτρικών σταθµών και υβριδικών σταθµών ΑΠΕ,
βιοαερίου, βιοµάζας, βιορευστών, καθώς και παραγωγής
βιοκαυσίµων. 

Άρθρο 39
Είδη ενίσχυσης

Με την παράγραφο 1 ορίζονται οι ενισχύσεις της φο-
ρολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ-
γούµενης απασχόλησης ως τα παρεχόµενα είδη ενισχύ-
σεων του παρόντος καθεστώτος. Η πρόβλεψη ενός διευ-
ρυµένου πλαισίου των επενδυτικών κινήτρων στο συγκε-
κριµένο καθεστώς αποτελεί την ειδοποιό διαφορά σε
σχέση µε άλλα καθεστώτα. Στόχος είναι η ενίσχυση των
επιχειρήσεων κάθε τύπου σε συνδυασµό µε την παροχή
ενισχύσεων στο σύνολο των δαπανών σε ενσώµατα και
άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση µε

το κίνητρο της επιχορήγησης στις ειδικές κατηγορίες ε-
νισχύσεων.

Άρθρο 40
Ύψος ενίσχυσης

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 40 ορίζονται ως
ποσοστά ενισχύσεων για τις περιφερειακές τα ανώτατα
ποσοστά και ποσά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσε-
ων των περιπτώσεων 2 έως 6 του άρθρου 38, ισχύει η µέ-
γιστη ένταση ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.
Με τη δεύτερη παράγραφο, για τις ειδικές κατηγορίες

ενίσχυσης, ορίζεται ως ποσοστό ενίσχυσης το 70% των
επιλέξιµων δαπανών, που αποτελεί την ανώτατη επιτρε-
πόµενη ένταση ενίσχυσης. 

Άρθρο 41
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Με το άρθρο 41 για τα επενδυτικά σχέδια της γενικής
επιχειρηµατικότητας, καθορίζεται ως διαδικασία αξιολό-
γησης η µέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης, επειδή
το καθεστώς αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε τύ-
που, και ως διαδικασία ελέγχου ο επιτόπιος έλεγχος. Η
µέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης κρίνεται ανα-
γκαία εξαιτίας της ευρείας παροχής ενισχύσεων, καθώς
και του ύψους και είδους αυτών. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

Άρθρο 42
Ορισµός, δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Στην παράγραφο 1 ορίζονται ως δικαιούχοι των ενι-
σχύσεων του παρόντος καθεστώτος, οι υπό σύσταση ή
νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται, για τις ανάγκες του νό-

µου, η έννοια της νέας ανεξάρτητης ΜΜΕ, ενώ στην πα-
ράγραφο 3 ορίζεται η έννοια των ανεξάρτητων ΜΜΕ.
Μέσω του εννοιολογικού προσδιορισµού της νέας ανε-
ξάρτητης ΜΜΕ επιδιώκεται η διοχέτευση των ευνοϊκών
ρυθµίσεων σε ένα οριοθετηµένο σύνολο επιχειρήσεων
αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη δηµιουργία πι-
θανών παρερµηνειών. 

Άρθρο 43
Επιλέξιµες δαπάνες

Με τις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 43 καθο-
ρίζονται οι δαπάνες που ενισχύονται (εντός και εκτός
περιφερειακών ενισχύσεων) για το καθεστώς των νέων
ανεξάρτητων ΜΜΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρ-
θρα 8 και 9.
Με τις επόµενες παραγράφους γίνεται ιδιαίτερη µνεία

στις επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν ειδικότερες κατη-
γορίες επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 44
Είδη ενίσχυσης

Με το άρθρο 44 ορίζονται τα είδη ενίσχυσης των επεν-
δυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν καθεστώς.
Ειδικότερα, η ενίσχυση του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης εισάγεται για να καλύψει το κενό που
υπήρχε για τα επενδυτικά σχέδια εντάσεως εργασίας,
καθώς και αυτά που απαιτούν την απασχόληση υψηλά ε-
ξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Η τελευταία παρά-
µετρος αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παρέµβαση, υ-
πό την έννοια της µέγιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων
πόρων και ιδίως του υψηλής ποιότητας ανθρώπινου κε-
φαλαίου. 

Άρθρο 45
Ύψος Ενίσχυσης

Στην παράγραφο 1 ορίζονται ως ποσοστά ενισχύσεων
για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων τα ανώτατα
ποσοστά του εκάστοτε ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων, ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών
ενισχύσεων των περιπτώσεων 2 έως 6 του άρθρου 43, ι-
σχύει η µέγιστη ένταση ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 11.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ως ανώτατο ποσοστό επι-

χορήγησης των επιλέξιµων δαπανών το 70% των ανώτα-
των επιτρεπόµενων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ε-
νισχύσεων, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσο-
νται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων το ποσοστό αυ-
τό ανέρχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόµενων
ορίων.

Άρθρο 46
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης,
καθώς επιλέξιµοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας εί-
ναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόµου, και ως
διαδικασία ελέγχου ορίζεται ο επιτόπιος. Το παρόν καθε-
στώς απευθύνεται σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανε-
ξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγµατοποιήσουν
αρχική επένδυση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

Άρθρο 47
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Στην παράγραφο 1 ορίζονται ως δικαιούχοι του παρό-
ντος καθεστώτος οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Στην παράγραφο 2 περιγράφεται το αντικείµενο του ε-

πενδυτικού σχεδίου και ορίζονται διαζευκτικά οι προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να πληροί το επενδυτικό σχέδιο
προκειµένου να υπαχθεί στο εν λόγω καθεστώς.
Στην παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση για κοι-

νή υπουργική απόφαση προκειµένου να προσδιοριστεί η
διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊόντων, των παραγω-
γικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτοµικών.
Μέσω του άρθρου αυτού επιδιώκεται να αναδειχθεί η δέ-
σµευση στην καινοτοµία ως κεντρική διαδικασία στην α-
νάπτυξη των ενισχυόµενων επιχειρήσεων. 

Άρθρο 48
Επιλέξιµες δαπάνες

Με το άρθρο 48 καθορίζονται οι δαπάνες που ενισχύο-
νται (εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων), όπως
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 8 και 9. Γίνεται δε ειδι-
κότερη αναφορά στην ενίσχυση των δαπανών εκκίνησης
για τις πολύ µικρές και µικρές υπό ίδρυση εταιρείες, προ-
κειµένου να διευκολυνθεί η δηµιουργία νέων επιχειρη-
µατικών σχηµάτων. Το διευρυµένο πλαίσιο επιλέξιµων
δαπανών του παρόντος άρθρου εξυπηρετεί την ενίσχυ-
ση επενδύσεων καινοτοµικού χαρακτήρα που συνιστά
κεντρικό άξονα του νόµου.

Άρθρο 49
Είδη ενισχύσεων

Με το άρθρο 49 ορίζονται τα είδη ενίσχυσης των επεν-
δυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν καθεστώς.
Ειδικότερα, η ενίσχυση του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης εισάγεται για να καλύψει το κενό που
υπήρχε για τα επενδυτικά σχέδια εντάσεως εργασίας,
καθώς και αυτά που απαιτούν την απασχόληση υψηλά ε-
ξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Ο συνδυασµός αυ-
τός των ειδών ενισχύσεων αφενός δηµιουργεί τις κατάλ-
ληλες συνθήκες προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
του συγκεκριµένου καθεστώτος µε τον πιο ολοκληρωµέ-
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νο τρόπο και αφετέρου να αξιοποιηθούν εθνικοί πόροι
(ανθρώπινο κεφάλαιο).

Άρθρο 50
Ύψος ενισχύσεων

Στην παράγραφο 1 ορίζονται ως ποσοστά ενισχύσεων
για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων τα ανώτατα
ποσοστά του εκάστοτε ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων, ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών
ενισχύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 48, ισχύει η
µέγιστη ένταση ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ως ποσοστό επιχορήγη-

σης των επιλέξιµων δαπανών το 70% των ανώτατων επι-
τρεπόµενων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις
ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, το ποσοστό αυτό ανέρ-
χεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων. Το
παρόν καθεστώς, προσανατολισµένο στην ανάδειξη του
κεντρικού ρόλου της καινοτοµίας, προσφέρει τη δυνατό-
τητα στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα καινοτόµο
περιεχόµενο στην επιχειρηµατική και επενδυτική τους
δράση, είτε παράγοντας καινοτοµικά προϊόντα είτε εισά-
γοντας οργανωτικές ή διαδικαστικές καινοτοµίες.

Άρθρο 51
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης
και ως διαδικασία ελέγχου ορίζεται ο επιτόπιος έλεγχος.
Αυτή η µέθοδος αξιολόγησης επιλέχθηκε, καθώς το πα-
ρόν καθεστώς απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγµατο-
ποίηση επενδυτικών σχεδίων που αποσκοπούν στην πα-
ραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανω-
τικών και διαδικαστικών καινοτοµιών.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Δικαιούχοι ενίσχυσης

Στην παράγραφο 1 δίνεται ο ορισµός των σχηµατι-
σµών συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες, clusters).
Περιγράφεται επίσης ο ρόλος του φορέα διαχείρισης
των εν λόγω σχηµατισµών, στον οποίο πρέπει να συµµε-
τέχουν όλα τα µέλη του cluster και ο οποίος έχει νοµική
προσωπικότητα και αποτελεί το µοναδικό εκπρόσωπο
του.
Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ο ελάχιστος απαιτού-

µενος αριθµός των επιχειρήσεων που συµµετέχουν
στους εν λόγω σχηµατισµούς. Ο ελάχιστος αριθµός των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι ανάλογος της πλη-
θυσµιακής πυκνότητας και των επιχειρήσεων του νοµού
που υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Επιπλέον, για τον
προσδιορισµό των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, δίνε-
ται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανεξαρτησία εκάστης συµ-
µετέχουσας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, όταν στην
συστάδα συµµετέχουν συνεργαζόµενες ή συνδεδεµέ-
νες επιχειρήσεις, αυτές λογίζονται ως µία.
Στην παράγραφο 3 τίθεται ως προϋπόθεση για την υ-

παγωγή µιας συστάδας στον παρόντα νόµο, η υποβολή

του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα διαχείρισης της
συστάδας και όχι από µεµονωµένη επιχείρηση - µέλος ή
εν δυνάµει µέλος αυτής, προκειµένου να αποδεικνύεται
η βούληση για κοινή δράση του σχηµατισµού. Επιπλέον,
ο νοµοθέτης ορίζει ρητά τον φορέα διαχείρισης ως φο-
ρέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Με το συγκε-
κριµένο καθεστώς καθίσταται δυνατή η ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συµµετέχουν
στα συνεργατικά σχήµατα, καθώς και τα ιδιαίτερα οφέλη
που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονο-
µίας από τη δηµιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων
δικτυώσεων. 

Άρθρο 53
Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Με το άρθρο αυτό τίθεται ως προϋπόθεση υπαγωγής
στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος η συνάφεια
των κοινών δράσεων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
που απαρτίζουν τις συστάδες προς τις κύριες δραστη-
ριότητές τους και η υποστήριξη αυτών, προκειµένου οι ε-
πιχειρήσεις αυτές να προωθήσουν πιο αποτελεσµατικά
το προϊόν τους. Περαιτέρω, ορίζονται ως υπαγόµενα ε-
πενδυτικά σχέδια όσα ορίζονται στο άρθρο 7 και επιπλέ-
ον, από τις εξαιρέσεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο
αυτό, εξαιρούνται οι ειδικώς αναφερόµενοι στο παρόν
άρθρο Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας, καθώς οι εν λό-
γω δραστηριότητες κρίνονται σηµαντικές και αναγκαίες
για την υποστήριξη και ανάπτυξη των συστάδων.

Άρθρο 54
Επιλέξιµες δαπάνες

Στην παράγραφο 1 καθορίζονται οι δαπάνες που ενι-
σχύονται (εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων).
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται ιδιαίτερη αναφο-

ρά σε ειδικότερες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 55
Είδη ενισχύσεων

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα είδη ενίσχυσης των ε-
πενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η
συνέργεια περιλαµβάνει µία τουλάχιστον µεγάλη επιχεί-
ρηση, τότε ισχύουν τα αναφερόµενα είδη ενίσχυσης στη
δεύτερη παράγραφο, εκτός της επιχορήγησης, προκει-
µένου να γίνεται ορθολογικότερη κατανοµή των διατιθέ-
µενων πόρων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Κατά
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενδυνάµωση των επι-
χειρήσεων αυτών έναντι των µεγαλύτερων, µε στόχο
την ενίσχυση της δραστηριοποίησης των ΜΜΕ σε συ-
νεργατικά δίκτυα. 

Άρθρο 56
Ύψος ενισχύσεων

Με το άρθρο αυτό ορίζονται ως ποσοστά ενισχύσεων
για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων τα ανώτατα
ποσοστά του εκάστοτε Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων, ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσε-
ων της παραγράφου 2 του άρθρου 54, ισχύει η µέγιστη έ-
νταση ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.
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Άρθρο 57
Ενισχύσεις για συνεργατικούς 
σχηµατισµούς καινοτοµίας

Στις πρώτες παραγράφους καθορίζονται οι προϋποθέ-
σεις υπαγωγής των συνεργατικών σχηµατισµών καινο-
τοµίας στο παρόν καθεστώς. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Γ.Α.Κ., και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκο-
πού τους, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία
προσβασιµότητας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού
και των δραστηριοτήτων των εν λόγω σχηµατισµών, η ο-
ποία θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας
και της ισότητας.
Στην παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκ-

δοση κοινής υπουργικής απόφασης προκειµένου να
προσδιοριστεί η διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊό-
ντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών
των σχηµατισµών καινοτοµίας ως καινοτοµικών.

Άρθρο 58
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Με το άρθρο 58 καθορίζεται ως διαδικασία αξιολόγη-
σης η µέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης και ως δια-
δικασία ελέγχου ο επιτόπιος έλεγχος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - 

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 59
Έννοια και σκοπός

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα, εκ µέ-
ρους του ελληνικού δηµοσίου, ίδρυσης ενδιάµεσων χρη-
µατοπιστωτικών οργανισµών («Ταµεία Συµµετοχών» -
Funds of Funds), στους οποίους ανήκει οποιοσδήποτε
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, ανεξάρτητα από τη
µορφή και το καθεστώς ιδιοκτησίας του, συµπεριλαµβα-
νοµένων ταµείων χαρτοφυλακίου, ταµείων επενδύσεων
ιδιωτικών κεφαλαίων, δηµόσιων επενδυτικών ταµείων,
τραπεζών, οργανισµών µικροχρηµατοδότησης και εται-
ρειών εγγυήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται και η συµµε-
τοχή ή η παροχή εξουσιοδότησης σε υφιστάµενα Ταµεία
Συµµετοχών. Παρέχεται περαιτέρω η δυνατότητα στα εν
λόγω Ταµεία να ιδρύουν ή να συµµετέχουν σε άλλα ειδι-
κότερα Ταµεία για την επίτευξη επιµέρους στόχων. Τα εν
λόγω Ταµεία θα επενδύουν µέσω νέων χρηµατοδοτικών
εργαλείων σε ΜΜΕ και µέσω της χρηµατοδότησης αυ-
τής θα επιδιώκονται στόχοι που αφορούν στην ενδυνά-
µωση και ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. 
Οι ρυθµίσεις του συγκεκριµένου άρθρου επιδιώκουν

την αύξηση των δικτυώσεων των ελληνικών επιχειρήσε-
ων αλλά και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Με το
καθεστώς αυτό επιχειρείται η δηµιουργία νέων και η µε-
γέθυνση εξαιρετικά δυναµικών υφισταµένων επιχειρή-
σεων, η αναδιάρθρωση βιώσιµων επιχειρήσεων, η ανά-
πτυξη της αγοράς κεφαλαίων, καθώς και η γενικότερη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
µίας. 

Άρθρο 60
Είδη ενισχύσεων

Στην παράγραφο 1 ορίζονται τα είδη ενισχύσεων που
παρέχει το δηµόσιο προς τα Ταµεία.
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι ενισχύσεις που παρέ-

χουν τα Ταµεία προς τις επιλέξιµες επιχειρήσεις.
Στην παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα χορήγη-

σης φορολογικών κινήτρων προς τους ιδιώτες επενδυ-
τές που επενδύουν στα εν λόγω Ταµεία. Περαιτέρω, πα-
ρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινή υπουργικής α-
πόφασης προκειµένου να καθοριστούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων.
Επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο καθεστώς είναι το

µόνο που περιλαµβάνει στα είδη των ενισχύσεων δάνεια
και εγγυήσεις.

Άρθρο 61
Διαχείριση και Εποπτεία

Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα διαχειριστικά, εποπτικά
και συντονιστικά όργανα των Ταµείων Συµµετοχών. Πε-
ραιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής υ-
πουργικής απόφασης προκειµένου να εξειδικευτούν τα
κριτήρια επιλεξιµότητας των επιχειρήσεων και να καθο-
ριστούν τα ποσοστά της κρατικής και ιδιωτικής συµµετο-
χής, η επιλέξιµη χρηµατοπιστωτική µορφή ενίσχυσης, το
ανώτατο όριο χρηµατοδότησης ανά επιχείρηση και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία και τη δια-
χείριση των Ταµείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Άρθρο 62
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Στο άρθρο αυτό ορίζονται ως δικαιούχοι του παρόντος
καθεστώτος οι επιχειρήσεις και οι συνεργατικοί σχηµατι-
σµοί οι οποίοι συµµετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παρα-
γωγικά συστήµατα ή σε επιµέρους παραγωγικές αλυσί-
δες αξίας, δηλαδή σχηµατισµοί µε έντονο κοινωνικό και
οικονοµικό αντίκτυπο. Με στόχο την περαιτέρω ποιοτική
αναβάθµιση των εν λόγω σχηµατισµών, παρέχεται επι-
πλέον η δυνατότητα συµµετοχής στα υπαγόµενα επεν-
δυτικά σχήµατα και σε άλλους οικονοµικούς φορείς έ-
ρευνας, ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων. Περαιτέρω,
προσδιορίζεται η απαιτούµενη µορφή του επενδυτικού
σχεδίου. Μέσω της ενίσχυσης των ως άνω επιχειρήσεων
και συνεργατικών σχηµατισµών που αναπτύσσονται σε
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο προωθείται
τόσο η αύξηση όσο και η προστασία της απασχόλησης,
καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση. 

Άρθρο 63
Είδη ενισχύσεων

Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα είδη ενισχύσεων που πα-
ρέχονται τόσο στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων όσο και στα µεµονωµένα
επενδυτικά σχέδια των συνεργατικών σχηµατισµών. Οι

22



µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του οικονοµικού τους µεγέ-
θους, εξαιρούνται του κινήτρου της επιχορήγησης. Η δι-
εύρυνση των ειδών ενίσχυσης στοχεύει στην καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των εργαλείων αυτών εκ µέρους των
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, είτε µεµονωµένων είτε
συλλογικών µε σκοπό την επίτευξη των επενδυτικών
στόχων τους. 

Άρθρο 64
Διαδικασία

Στο άρθρο αυτό ορίζονται το περιεχόµενο του υποβλη-
θέντος επενδυτικού προγράµµατος, καθώς και οι διαδι-
κασίες αξιολόγησης και υπαγωγής των εν λόγω επενδυ-
τικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς. Λεπτοµέρειες σχε-
τικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, υπαγωγής και ε-
λέγχου των επενδυτικών σχεδίων θα καθορίζονται στην
απόφαση προκήρυξης. Για την παρακολούθηση και υλο-
ποίηση του επενδυτικού προγράµµατος θα παρέχεται υ-
ποστήριξη από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό
αυτό µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Άρθρο 65
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι δικαιούχοι, τα επενδυτικά
σχέδια, τα οποία έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην οικονο-
µία, καθώς και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αυτών στο
παρόν καθεστώς. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
επιχειρείται να επιτευχθεί µέσω της υλοποίησης πολύ
µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε την παράλληλη προ-
σφορά ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η
παρεχόµενη ασφάλεια µέσω των σχετικών ρυθµίσεων
του καθεστώτος εγγυάται τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, καθώς και τη µεταφορά γνώσης και τεχνογνω-
σίας.

Άρθρο 66
Επιλέξιµες δαπάνες

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι δαπάνες που ενισχύο-
νται (εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων).

Άρθρο 67
Είδος Ενίσχυσης

Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ-
δια ενισχύονται µε το κίνητρο της σταθεροποίησης του ι-
σχύοντος κατά την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής συ-
ντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων για χρονικό διάστηµα το οποίο ο-
ρίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του ε-
πενδυτικού σχεδίου. Η χρήση σταθερού συντελεστή φο-
ρολογίας εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της
ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας. Επίσης προσφέρε-
ται η εναλλακτική επιλογή χρήσης της φορολογικής α-
παλλαγής µε ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του πο-
σού των 5.000.000 ευρώ. Έτσι, µε κεντρικό στόχο την

προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, τα είδη της ενί-
σχυσης του συγκεκριµένου καθεστώτος διαφοροποιού-
νται σηµαντικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Άρθρο 68
Διαδικασία ταχεία αδειοδότησης

Στο άρθρο 68 εισάγεται διαφορετική αντιµετώπιση για
τα επενδυτικά σχέδια µείζονος µεγέθους, γιατί παρέχε-
ται σε αυτά η δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς
της ταχείας αδειοδότησης του Ν. 3894/2010, ως ένα
πρόσθετο κίνητρο για την επιτάχυνση της διαδικασίας υ-
λοποίησης του επενδυτικού σχεδίου τους, λόγω του µε-
γέθους τους και των αποτελεσµάτων που αναµένεται να
επιφέρουν στην ελληνική οικονοµία. 

Άρθρο 69
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης
και ελέγχου των υπαγοµένων στο παρόν καθεστώς ε-
πενδυτικών σχεδίων. Η αξιολόγηση των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων µε τη µέθοδο της άµεσης και όχι της
συγκριτικής αξιολόγησης αποτελεί ευνοϊκή ρύθµιση. Η
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σε συνδυασµό µε την
αυτοτελή αξιολόγηση αποτελούν κεντρικά σηµεία δια-
φοροποίησης που ενισχύουν την ικανοποίηση των στό-
χων των επενδύσεων µείζονος µεγέθους. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 70
Σύσταση του Αναπτυξιακού Συµβουλίου

Συστήνεται το Αναπτυξιακό Συµβούλιο ως ανώτατο
γνωµοδοτικό όργανο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού για θέµατα που αφορούν την ανα-
πτυξιακή πολιτική. Σκοπός είναι η λειτουργία του ΑΣ να
συντελείται σε δύο επίπεδα στοχεύοντας στο συνδυα-
σµό της επιστηµονικής γνώσης µε τη συσσωρευµένη ε-
µπειρία τόσο της Δηµόσιας Διοίκησης, όσο και των ε-
µπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων. Στην κατεύθυνση αυ-
τή, προβλέπεται η λειτουργία της Επιστηµονικής Επιτρο-
πής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµό-
σιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ).

Άρθρο 71
Σύνθεση και αρµοδιότητες 

της Επιστηµονικής Επιτροπής

Με την παράγραφο 1 ορίζεται η σύνθεση της Επιστη-
µονική Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η Επιστηµονική Επι-
τροπή αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη, επιστήµονες
αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδίκευση σε ζητήµατα α-
νάπτυξης, µε τριετή θητεία. Μέλος και Αντιπρόεδρος της
Επιστηµονική Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συµβουλίου και Επιστηµονικός Διευθυντής του Κέ-
ντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕ-
ΠΕ). 
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Με την παράγραφο 2 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Ε-
πιστηµονικής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, ορίζεται ως αρ-
µόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων που αφο-
ρούν τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό και το βέλτιστο
συντονισµό και παρακολούθηση των αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων. Ακόµα, είναι αρµόδια για την διατύπωση
γνώµης για επιµέρους ζητήµατα που αφορούν την ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας, κατόπιν σχετικών ερωτηµά-
των, που υποβάλλονται από τα µέλη του Υπουργικού
Συµβουλίου ή τον Πρωθυπουργό. 

Άρθρο 72
Σύνθεση και αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών

Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)

Με την παράγραφο 1 ορίζεται η σύνθεση της Επιτρο-
πής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (Ε-
ΚΕΔΔ). Η ΕΚΕΔΔ λειτουργεί ως το επίπεδο διαβούλευ-
σης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Η ΕΚΕΔΔ
αποτελείται από είκοσι ένα (21) µέλη µε τριετή θητεία,
εκπρόσωπους της Δηµόσιας Διοίκησης, των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών της χώρας και των Κοινωνικών Ε-
ταίρων. Συγκεκριµένα, στην ΕΚΕΔΔ εκπροσωπούνται οι
υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης, των οποίων οι αρµο-
διότητες άπτονται της εφαρµογής αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων και χρηµατοδοτικών εργαλείων, εκπροσω-
πούµενες από τον αντίστοιχο γενικό γραµµατέα τους. Α-
κόµα, εκπροσωπούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές της χώρας, µέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, αλλά και
όλοι οι φορείς κοινωνικής και επιχειρηµατικής διαβού-
λευσης. Μέσα από τη λειτουργία της ΕΚΕΔΔ σκιαγρα-
φόνται οι θέσεις των φορέων επί των θεµάτων αρµοδιό-
τητας του Συµβουλίου, όπως εξειδικεύονται από την Επι-
στηµονική Επιτροπή. 
Με την παράγραφο 2 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Ε-

πιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης
(ΕΚΕΔΔ). Ενδεικτικά περιλαµβάνονται η παροχή απόψε-
ων και προτάσεων προς την Επιστηµονική Επιτροπή,
σχετικά µε επίκαιρα ζητήµατα αναπτυξιακής πολιτικής
και η αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής πο-
λιτικής µέσω της ανάδειξης συγκεκριµένων πρακτικών
προβληµάτων και δυσλειτουργιών. Για το σκοπό αυτό η
ΕΚΕΔΔ υποβάλλει προς την Επιστηµονική Επιτροπή εκ-
θέσεις αξιολόγησης. 

Άρθρο 73
Λειτουργική Υποστήριξη

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι το Κέντρο Προ-
γραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) παρέ-
χει επιστηµονική υποστήριξη στην Επιστηµονική Επιτρο-
πή και συνδράµει στην προετοιµασία των προτάσεων και
εκθέσεων αρµοδιότητας της. 
Με τις παραγράφους 2 και 3, ορίζεται ότι η διοικητική

υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου ανατίθεται
στην Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (άρθρο 7Α του π.δ. 116/2014 Α΄ 185), η οποία
ενισχύεται µε επιπλέον αρµοδιότητες, διοικητικού χαρα-
κτήρα. Ως υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού, η Μονάδα Συντονισµού θα επι-
φορτιστεί την γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου
και ενισχύοντας τη διατήρηση της σχετικής θεσµικής
µνήµης, µέσα από την τήρηση ενός πλήρους αρχείου. 

Άρθρο 74
Λειτουργικοί Πόροι

Με τις παραγράφους 1 και 2 ορίζεται η κάλυψη δαπα-
νών του Αναπτυξιακού Συµβουλίου, η οποία γίνεται µε
πόρους που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, καθώς και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύ-
σεων για το ίδιο Υπουργείο. 

Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις

Με το παρόν άρθρο καταργούνται οι διατάξεις που
προβλέπουν τη σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Αντα-
γωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Το εν λόγω όργανο, σκο-
πός του οποίου ήταν η γνωµοδότηση σε αναπτυξιακά ζη-
τήµατα, υπήρξε ιδιαίτερα επιβαρυµένο γραφειοκρατικά,
γεγονός το οποίο οδήγησε στη θεσµική του αδράνεια. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 76
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών 

σχεδίων υπαχθέντων στους νόµους 3299/2004 (Α΄ 261)
και 3908/2011 (Α΄ 8)

Με την παράγραφο 1 προτείνεται οι επιχειρήσεις των
οποίων η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων τους που υπήχθησαν στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 έληξε στις 31.12.2015 να έχουν τη δυνατό-
τητα µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2016 να πραγµατοποιήσουν
δαπάνες, τουλάχιστον του 50% του εγκεκριµένου κό-
στους τους. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα ενάµιση (1,5) ακό-
µη έτους να προχωρήσουν στην πραγµατοποίηση του
συνόλου των επενδυτικών τους δαπανών. 
Αντίστοιχη ηµεροµηνία, ήτοι η 30.6.2018, προτείνεται

και για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων προθεσµία ο-
λοκλήρωσης των λήγει την 31 Δεκεµβρίου 2016 (προϋ-
πόθεση είναι να υλοποιήσουν µέχρι την 31.12.2016 το
50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου), οι φορείς
των οποίων αξιοποίησαν τη δυνατότητα που παρέχονταν
στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 4242/2014 (µε την παράγραφο αυτή αντικαταστά-
θηκε το αντίστοιχο άρθρο 24 του ν. 4146/2013) έτσι ώ-
στε τον Ιούνιο του έτους 2018 να επιδιωχθεί η διευθέτη-
ση του συνόλου σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων που
υπήχθησαν στο ν. 3299/2004. 
Στην περίπτωση γ΄ ορίζεται ότι η διαπίστωση του 50%

της εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου θα
δηλώνεται από το φορέα της επένδυσης ο οποίος θα α-
ποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία συγκεντρωτική κατά-
σταση παραστατικών για τις πραγµατοποιηθείσες δαπά-
νες του και τις αντίστοιχες πληρωµές. Στην περίπτωση
βέβαια που υποβάλλει παράλληλα αίτηµα χορήγησης
του ποσού του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής της
κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής, λόγω καταβληθεί-
σας προκαταβολής τότε θα πρέπει να υποβληθεί και αί-
τηµα ελέγχου, σύµφωνα µε το προβλεπόµενα στο
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε. 
Με την ίδια περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα έκδο-
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σης απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού προκειµένου αν απαιτηθεί να ορισθούν πρό-
σθετα δικαιολογητικά ή να καθορισθούν περαιτέρω ρυθ-
µίσεις για την υλοποίηση της διάταξης αυτής. 
Με την περίπτωση δ΄ ορίζεται συγκεκριµένη ηµεροµη-

νία, ήτοι η 31.12.2016, κατά την οποία οι επιχειρήσεις οι
οποίες επέλεξαν να αξιοποιήσουν το κίνητρο της φορο-
λογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004 θα πρέπει να ολο-
κληρώσουν τις δαπάνες του επενδυτικού του σχεδια-
σµού προκειµένου να τύχουν τη χρήση του κινήτρου αυ-
τού. 
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του ν. 3299/2004 για τις ε-

πιχειρήσεις που επέλεγαν το κίνητρο της φορολογικής
απαλλαγής δεν υποβάλλονταν αιτήσεις υπαγωγής στις
αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του ν. 3299/2004 και συ-
νεπώς δεν εκδίδονταν και αντίστοιχες εγκριτικές απο-
φάσεις. Αντίθετα προχωρούσαν µε δική τους πρωτοβου-
λία στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασµού ενώ η
παρακολούθηση της πορείας των όπως και ο αντίστοιχος
έλεγχος πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες Δηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες. 
Με την παρ. 2 ρυθµίζονται, αντίστοιχα µε την παρ. 1,

και τα θέµατα χρόνου υλοποίησης των επενδυτικών σχε-
δίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι τα συγκεκριµένα επενδυτικά
σχέδια υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3908/2011 κατά
τα έτη 2012, 2013 και 2014 ενώ µέχρι σήµερα δεν έχουν
αξιοποιήσει το δικαίωµα της παράτασης των 2 επιπλέον
ετών λόγω υλοποίησης του 50% του εγκεκριµένου έρ-
γου τους προτείνεται να δοθεί παράταση προκειµένου
να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον το ποσοστό του πενή-
ντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού έργου, 
α. για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η ηµεροµηνία

έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ήταν εντός του έτους
2012, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 και 
β. για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η ηµεροµηνία

έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ήταν εντός των ετών
2013 και 2014, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017. 
Σηµειώνεται ότι µε την πλήρωση της προϋπόθεσης αυ-

τής οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν δυνατό-
τητα αξιοποίησης της ρύθµισης της παρ. 2 του άρθρου 8
του Προεδρικού Διατάγµατος 33/2011 που αναφέρεται
στην κατ΄ ανώτατο όριο παράταση των 2 (δύο) ετών. 

Άρθρο 77
Τµηµατική καταβολή επιχορήγησης 

των επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων 
στους νόµους 3299/2004 και  3908/2011

Στους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους και κυ-
ρίως στον ν. 3299/2004 υπήχθη µεγάλος αριθµός επεν-
δυτικών σχεδίων µε πολύ µεγάλο κόστος δαπάνης και
κατ΄ επέκταση µε ιδιαίτερα υψηλά ποσά αιτούµενης ενί-
σχυσης ενώ παράλληλα ο Προϋπολογισµός του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µειώθηκε σηµαντικά
τα τελευταία έτη, µε αποτέλεσµα να ανακύπτουν σηµα-
ντικές δυσχέρειες στην ανταπόκριση του κράτους να κα-
ταβάλει άµεσα και στο σύνολο τις εγκεκριµένες επιχο-
ρηγήσεις στους Φορείς των επενδυτικών σχεδίων. Το Υ-
πουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού προκει-
µένου να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του προτείνει

µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της κατάστασης
αυτής. Αρχικά παρέχεται το δικαίωµα στις επιχειρήσεις
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004
και 3908/2011 να επιλέξουν αντί το κίνητρο της επιχορή-
γησης, µε το οποίο είχε εγκριθεί η επενδυτική τους πρό-
ταση να επιλέξουν τη χρήση του φορολογικού κινήτρου
µε το οποίο θα αποκτήσουν, πραγµατοποιώντας κέρδη α-
πό την παραγωγική τους λειτουργία, τη δυνατότητα α-
παλλαγής καταβολής φόρου, ίσου µε το ποσό της δικαι-
ούµενης επιχορήγησης. Παράλληλα, και στην περίπτωση
βέβαια που δεν υπάρξει η επιλογή του κινήτρου της φο-
ρολογικής απαλλαγής, προτείνεται µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου αυτού η καταβολή της επιχορήγησης να πραγµα-
τοποιείται σε επτά (7) ετήσιες δόσεις περιλαµβανοµένου
και των ενδιάµεσων δόσεων κατά την διάρκεια υλοποίη-
σης της επένδυσης. 
Με τις ρυθµίσεις της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα

τµηµατικής καταβολής της επιχορήγησης. Ειδικότερα
για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στις διατάξεις
του ν. 3908/2011 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
προκαταβολής (1η δόση) που δεν θα υπερβαίνει το 1/7
του συνολικού ποσού της εγκεκριµένης επιχορήγησης.
Για την καταβολή του ποσού αυτού δεν θα απαιτείται
πλέον η προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής,
αλλά η υποβολή µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος
Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόµου (ΠΣΚΕ
– Αν), υπεύθυνης δήλωσης µε αναλυτική κατάσταση, ί-
σου ποσού δαπανών και πληρωµών του έργου. 
Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 η πρώτη

δόση του 1/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης θα
παρέχεται µε την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου για
την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) της επένδυσης. 
Μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα

τοις εκατό (50%) της επένδυσης, καταβάλλονται ετη-
σίως η δεύτερη και η τρίτη δόση, ενώ οι υπόλοιπες δό-
σεις θα καταβληθούν µετά την έκδοση της απόφασης ο-
λοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης. Σηµειώνεται ότι αν δεν πραγµατοποιηθούν
οι ενδιάµεσες δόσεις, το σύνολο των επτά (7) δόσεων
θα καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
Με τις ρυθµίσεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι η δυνατό-

τητα χορήγησης προκαταβολής περιορίζεται στα επεν-
δυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/
2011, και µέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το 1/7 της
προβλεπόµενης στην απόφαση υπαγωγής επιχορήγηση. 
Με τις ρυθµίσεις της παρ. 3 οι ρυθµίσεις του παρόντος

άρθρου καταλαµβάνουν και τα µεγάλα επενδυτικά σχέ-
δια που κυρώθηκαν µε νόµο από τη Βουλή των Ελλήνων,
και στις αποφάσεις τους είχαν διαφορετική κατανοµή
των παρεχόµενων ενισχύσεων. Εξαιρούνται της εφαρ-
µογής του παρόντος, τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/
2004 που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµα-
τα το Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 – 2013. 
Με τις ρυθµίσεις της παρ. 4 οι ρυθµίσεις του παρόντος

άρθρου καταλαµβάνουν και τα εκκρεµή αιτήµατα όλων
των υφιστάµενων σταδίων καταβολής ενισχύσεων π.χ.
προκαταβολή, καταβολή το πενήντα τοις εκατό 50% της
επιχορήγησης, καταβολή του συνόλου ή του υπολοίπου
ποσού επιχορήγησης µετά την έκδοση της απόφασης ο-
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λοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης. 
Με τις ρυθµίσεις της παρ. 5 ορίζεται ότι ως προς τα θέ-

µατα διαδικασίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
3299/2004 και του ν. 3908/2011. 

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων νόµου 3299/2004 (Α΄ 261) 

και 3908/2011 (Α΄ 8)

Με την παρ. 1 για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έ-
χουν υπαχθεί στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και για τα οποία έ-
χουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής λαµβάνοντας υ-
πόψη την περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.
3908/2011, παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του ε-
πενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης
της εγκριτικής πράξης του δανείου. Συγκεκριµένα, µε
την παρ. 10 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
τροποποιήθηκε η περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8
του ν. 3908/2011, παρέχοντας τη δυνατότητα στους Φο-
ρείς των επενδυτικών σχεδίων που στο χρηµατοδοτικό
τους σχήµα πρότειναν και την κάλυψη µέρους αυτού µε
δάνειο, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8
του ν. 3908/2011, να µην προσκόµιζαν την εγκριτική πρά-
ξη της χρηµατοδοτούσας Τράπεζας κατά την αρχική υ-
ποβολή της πρότασής των, αλλά µετά την αξιολόγησή
της και πάντως πριν την έκδοση της απόφασης υπαγω-
γής στις διατάξεις του ν. 3908/2011. Μεταγενέστερα µε
το άρθρο 6 της παρ. 2 του ν. 4242/2014 (Α΄50) ορίστηκε
ότι για τις περιπτώσεις αυτές δύναται να εκδοθεί απόφα-
ση υπαγωγής µε την υποχρέωση ωστόσο ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου, να προσκοµίσει εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοσή της είτε
την έγκριση του δανείου από τη χρηµατοδοτούσα Τρά-
πεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό είτε στην περίπτω-
ση που δεν µπορούσε ή δεν επέλεγε να λάβει δάνειο, αί-
τηµα τροποποίησης µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα τεκµηρίωναν την κάλυψη της αυξηµένης ιδίας
συµµετοχής. 
Παράλληλα είχε τεθεί η προϋπόθεση ότι µέχρι την υ-

ποβολή της έγκρισης του δανείου ή του αιτήµατος τρο-
ποποίησης εντός της προθεσµίας των έξι (6) µηνών δεν
ήταν δυνατή η προκαταβολή ή η καταβολή της εγκριθεί-
σας επιχορήγησης. Με την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4301/2014 (Α΄223) η προθεσµία των έξι (6) µηνών επε-
κτάθηκε ως την 31 Μαρτίου 2015 ενώ µε την παρ. 9 του
άρθρου 5 του ν. 4328/2015 (Α΄51) παρατάθηκε περαιτέ-
ρω η προθεσµία µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2015. 
Με την προτεινόµενη διάταξη, και αφού ελήφθη υπό-

ψη ότι για τα συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια έχουν ή-
δη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, παρέχεται η δυνατό-
τητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υ-
ποχρέωση προσκόµισης της εγκριτικής πράξης του δα-
νείου. Στην περίπτωση ωστόσο ολοκλήρωσης της επέν-
δυσης τότε θα κατά τον έλεγχο της επένδυσης θα πρέ-
πει είτε να υπάρχει η σύµβαση µε την χρηµατοδοτούσα
Τράπεζα στην περίπτωση που ο Φορέας της επένδυσης
αξιοποίησε τον τραπεζικό δανεισµό είτε να έχει καλυ-
φθεί το πρόσθετο ποσό µε την αυξηµένη ιδία συµµετο-
χή. 
Με την παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις

των οποίων επενδυτικά σχέδια υπήχθησαν στις διατά-

ξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, οι οποίες αξιο-
ποίησαν σχετικές διατάξεις και εκταµίευσαν ποσά προ-
καταβολών µε την κατάθεση ισόποσων εγγυητικών επι-
στολών, προσαυξηµένων κατά δέκα τοις εκατό 10%, να
επιστρέψουν τις χορηγηθείσες προκαταβολές, µε ιδιαί-
τερα χαµηλό επιτόκιο. Στις αρµόδιες υπηρεσίες έχουν υ-
ποβληθεί αιτήµατα και ερωτήµατα για τη δυνατότητα ε-
πιστροφής αυτών µε την επίκληση ότι δεν κατέστη δυνα-
τό, για διάφορους λόγους, να χρηµατοδοτήσουν και να
καλύψουν µε τα ποσά της χορηγηθείσας προκαταβολής
τις εγκεκριµένες δαπάνες των. Με την προϋπόθεση της
προηγούµενης κατάθεσης των σχετικών παραστατικών
πληρωµής του επιστρεφόµενου ποσού θα αποδεσµευ-
τούν και οι αναγκαίες κατατεθείσες εγγυητικές επιστο-
λές, για τις οποίες επιβαρύνονται µε τα επιτόκια των
Τραπεζιτικών και άλλων χρηµατοδοτικών Οργανισµών. 
Η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στην παροχή της

δυνατότητας αυτής, η οποία βέβαια θα ενεργοποιείται
κατόπιν σχετικού αιτήµατος του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου. Στο αίτηµα αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται και
η βούληση του Επιχειρηµατικού Φορέα για την ανάκληση
της εγκριτικής απόφασης στις διατάξεις του αντίστοιχου
νόµου. 
Σηµειώνεται ότι η επιστροφή του ποσού θα είναι έντο-

κη, µε το επιτόκιο να ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 9
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 794/2004, όπως αντικαταστά-
θηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού
271/2008 της Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2008 ενώ
η αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής θα πραγµατο-
ποιείται εφόσον κατατίθενται στην Υπηρεσία και τα σχε-
τικά παραστατικά πληρωµής. 
Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρή-

σεις που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόµους
3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8) και για τις οποί-
ες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχει καταβλη-
θεί το τµήµα της επιχορήγησης µε βάση την απόφαση ο-
λοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής διαδικασίας της
επένδυσης, να τύχουν του κινήτρου της φορολογικής α-
παλλαγής του ν. 3908/2011 για το ισόποσο ποσό της επι-
χορήγησης. 
Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται

κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20 %) του ποσού της επιχορήγησης. 
Με την παρ. 4 απλοποιείται η διαδικασία τροποποίησης

αποφάσεων υπαγωγής για περιορισµένες διαφοροποιή-
σεις του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης. Με το υπάρ-
χον νοµοθετικό πλαίσιο όπως καθορίζεται από την παρ.
1 του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 όπως αυτό έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, οι φορείς των επενδύσεων πρέπει
να υποβάλουν αιτήµατα τροποποιήσεων των αποφάσε-
ων υπαγωγής και οι αρµόδιες υπηρεσίες καλούνται να ε-
ξετάσουν και διεκπεραιώσουν. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις τα αιτήµατα αφορούν διαφοροποιήσεις του κό-
στους των κατηγοριών δαπανών οι οποίες δεν ξεπερ-
νούν το δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριµένου κό-
στους των κατηγοριών σταθµισµένου στο συνολικό κό-
στος του επενδυτικού σχεδίου. Οι εν λόγω διαφοροποιή-
σεις γίνονται στο σύνολό τους αποδεκτές δεδοµένου ό-
τι δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τον χαρακτήρα του επεν-
δυτικού σχεδίου αφού οφείλονται στους ανωτέρω λό-
γους. Κρίνεται εποµένως σκόπιµο να τροποποιηθεί η εν
λόγω παράγραφος του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 ώ-
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στε να απλουστευθεί η διαδικασία της ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων και οι ήσσονος σηµασίας τροπο-
ποιήσεις να γίνονται µε απόλυτα αντικειµενικό τρόπο α-
ποδεκτές χωρίς να εξετάζονται. 
Με την παράγραφο 5 αντιµετωπίζεται το εξής ζήτηµα.

Σε ορισµένα επενδυτικά σχέδια είχε εγκριθεί αυξηµένη
ίδια συµµετοχή για την υλοποίησή τους η οποία κατά το
χρόνο αξιολόγησης και υπαγωγής των επενδυτικών σχε-
δίων στο νόµο ήταν διαθέσιµη από τους µετόχους. Σήµε-
ρα, λόγω της οικονοµικής κρίσης σε ορισµένες περιπτώ-
σεις κατέστη αναγκαίο να προβούν σε λήψη δανείου
προκειµένου να τα ολοκληρώσουν, αδυνατώντας να δια-
θέσουν την αυξηµένη ίδια συµµετοχή. Κρίνεται απαραί-
τητο να τροποποιηθεί η περίπτωση Αβ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 3299/2004, ώστε να επιτρέπεται η µείω-
ση του ποσοστού µέχρι του ορίου που ορίζεται από την
υποπαράγραφο Αα΄ της ιδίας παραγράφου. Επειδή το
ποσοστό της ίδιας συµµετοχής περιλαµβάνεται στα βαθ-
µολογούµενα κριτήρια που συνιστούν την τελική βαθµο-
λογία για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 τίθεται ο όρος η επερχόµενη
µείωση της βαθµολογίας να µην καθιστά το επενδυτικό
σχέδιο µη επιλέξιµο προς υπαγωγή.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι είναι δυνατή η τρο-

ποποίηση των όρων κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, σε
χρόνο µεταγενέστερο της απόφασης υπαγωγής. Η αίτη-
ση είναι δυνατό να απορριφθεί εφόσον η απόκλιση είναι
τόσο ουσιώδης ώστε τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα
της επένδυσης. Η διάταξη λαµβάνει υπόψη τη νοµολο-
γίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, (ΣτΕ 1374/2008).
Ακολούθως, µε την περίπτωση β’ γίνεται ειδική µνεία για
τα επενδυτικά σχέδια στην απόφαση υπαγωγής των ο-
ποίων έχει περιληφθεί ειδικός όρος µηδενισµού του αρ-
νητικού κεφαλαίου κίνησης. Εφόσον οι επενδύσεις αυ-
τές ολοκληρώθηκαν εµπρόθεσµα, λειτουργούν παραγω-
γικά και έχουν δηµιουργηθεί όλες οι προβλεπόµενες θέ-
σεις εργασίας, η µη πλήρωση του ως άνω όρου δεν επη-
ρεάζει την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ωστόσο, οι ε-
πενδύσεις αυτές, υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο
των µακροχρονίων υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι σε ελάχιστα επενδυ-

τικά σχέδια για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής
µέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 διαπιστώθηκε εκ των υστέ-
ρων ότι δεν είχαν δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως οι περιλήψεις τους όπως προβλέπεται στην
παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Λαµβανοµένου
υπόψη ότι οι αποφάσεις υπαγωγής µε την έκδοσή τους
αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους φορείς των ε-
πενδυτικών σχεδίων, καθώς και σε όλες τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες, οι οποίοι φορείς προχώρησαν στην υλοποίησή
των σχεδίων, θα πρέπει να διευθετεί και διοικητικά η µη
δηµοσίευσή τους, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε-
ντός του α΄ εξαµήνου του τρέχοντος έτους, υπογεγραµ-
µένες από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ι-
διωτικών Επενδύσεων. Παράλληλα βέβαια θεωρείται ότι
η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ηµερο-
µηνία έκδοσής τους. 

Άρθρο 79
Κατηγοριοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Επειδή εκκρεµεί µεγάλος αριθµός επενδυτικών σχε-
δίων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004
κρίνεται αναγκαία η κατηγοριοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων, στη βάση κοινών χαρακτηριστικών, προκειµέ-
νου να καταστεί δυνατή η εξέταση αιτηµάτων που αφο-
ρούν τη διενέργεια ελέγχου, την επεξεργασία και τη σύ-
νταξη των αποφάσεων ολοκλήρωσης, καθώς και τις κα-
ταβολές των ενισχύσεων, είτε παράλληλα είτε µε σχετι-
κή προτεραιότητα, επιλογή που θα αποφασίζεται από
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή
τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση που προκύπτει και
στις Περιφέρειες ανάλογη ανάγκη. 
Με την προτεινόµενη διάταξη διακρίνονται συγκεκρι-

µένες οµάδες επενδυτικών σχεδίων, όπως είναι αυτά
που είχαν υπαχθεί σε Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-
2013, τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιο-
χές της Επικράτειας που δέχονται αυξηµένες µετανα-
στευτικές ροές, τα επενδυτικά σχέδια στα οποία χορη-
γήθηκαν προκαταβολές µε την προσκόµιση εγγυητικών
επιστολών, οπότε η πιστοποίηση της υλοποίησης του α-
ντίστοιχου έργου των δεν θα επιβαρύνει πρόσθετα τον
Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και όσα
έχουν αιτηθεί την πιστοποίηση του 50% του εγκεκριµέ-
νου έργου τους. 
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υ-

πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού να κατη-
γοριοποιούνται και άλλα σχέδια στη βάση γεωγραφικών
ή τοµεακών γνωρισµάτων ή συνεπεία εκτάκτων ανα-
γκών. 

Άρθρο 80
Καθορισµός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών

ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων 
στους νόµους  3299/2004 και 3908/2011

Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται συνολικά το ζήτηµα
των δαπανών για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιο-
λόγησης, ελέγχου, εκταµίευσης και παρακολούθησης
των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατά-
ξεις των επενδυτικών νόµων. 
Καταρχάς θεσπίζεται η υποχρέωση καταβολής παρα-

βόλου από τις επιχειρήσεις και κατά την αίτηση διενέρ-
γειας ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων τους. Το ύψος
του ποσού του παραβόλου συναρτάται µε το κόστος του
επενδυτικού σχεδίου θέτοντας ως ελάχιστο όριο τα πε-
ντακόσια (500) ευρώ. 
Περαιτέρω ορίζεται συγκεκριµένη διαδικασία µε την ο-

ποία η κάλυψη της χρηµατοδότησης των αναγκών υπο-
στήριξης (αποζηµιώσεις αξιολογητών, ελεγκτών κ.λπ.)
θα προέρχεται από τα ποσά (παράβολα) που θα καταβάλ-
λουν οι επιχειρηµατικοί φορείς για την εξέταση της αιτή-
σεων τους στα διάφορα στάδια της υλοποίησης της ε-
πενδυτικής των πρότασης, π.χ. αίτηµα για την υπαγωγή
στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου, αίτηµα τροπο-
ποίησης, αίτηµα διενέργειας ελέγχου. Το χρηµατικό αυ-
τό ποσό που πλέον καταβάλλεται ηλεκτρονικά θα πιστώ-
νεται σε κωδικό Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού είτε υφιστάµενο, είτε θα διαµορφωθεί για το σκο-

27



πό αυτό και θα ανήκει στον Προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, (ειδικός
φορέας 35/170) λειτουργώντας πλέον µε ανταποδοτικό
τρόπο. Από το ποσό που θα συγκεντρώνεται, ποσοστό
20% θα αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού
ενώ το υπόλοιπο θα εγγράφεται σε κωδικό Εξόδων του
Προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού (ειδικός φορέας 35/170). 
Για το πρώτο χρονικό διάστηµα και µέχρι να διαπιστω-

θεί η αντιστοίχηση των καταβαλλόµενων ποσών µε τις α-
ναγκαίες δαπάνες αποζηµιώσεων ή ακόµη και µέχρι την
πλήρη εφαρµογή της διαδικασίας που θεσπίζεται µε τη
διάταξη αυτή, υπάρχει η πρόβλεψη για συµπληρωµατική
κάλυψη των ποσών από κονδύλια που προβλέπονται στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για τις ενισχύσεις
που παρέχονται στις επενδύσεις οι οποίες υπάγονται
στις διατάξεις των επενδυτικών νόµων. Σε περίπτωση δε
που το ποσό από τα «παράβολα» υπερκαλύπτει τις ανά-
γκες των δαπανών για την υποστήριξη της διαχείρισης
των επενδυτικών νόµων το επιπρόσθετο ποσό θα αποτε-
λεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με την προ-
τεινόµενη διάταξη παρέχεται ακόµη εξουσιοδότηση για
την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Οικονοµικών
µε την οποία θα ρυθµίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ε-
φαρµογής των προτεινόµενων διατάξεων.
Ακόµα, δίδεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία θα ορίζο-
νται οι αποζηµιώσεις των οργάνων που θα συµµετέχουν
και θα υποστηρίζουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης
των επενδυτικών σχεδίων (αξιολόγηση, µέλη Γνωµοδο-
τικών Επιτροπών, µέλη Οργάνων Ελέγχου, ηµερήσιες α-
ποζηµιώσεις µετακινούµενων σε επιτόπιους ελέγχους,
κ.λπ.), επιτρέποντας εξαίρεση από τους περιορισµούς
του ν. 4024/2011 για τους ιδιώτες που θα είναι µέλη του
Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών. 

Άρθρο 81
Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόµου 

(ΠΣΚΕ-Αν)

Βασική επιλογή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού αποτελεί η διενέργεια όλων των πρά-
ξεων αξιολόγησης, ελέγχου και εκταµιεύσεων των επεν-
δυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους νόµους
3908/2011 και 3299/2004 να πραγµατοποιείται µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων και
µάλιστα το µεγαλύτερο µέρος αυτών είναι σε ώριµο στά-
διο. Με την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ενεργει-
ών θα διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων η πλήρης ε-
πιχειρησιακή λειτουργία των οπότε θα καθίσταται υπο-
χρεωτική η αξιοποίησή του από όλους τις υπηρεσίες υ-
λοποίησης των αναπτυξιακών νόµων. 
Μέχρι τότε, που για το σύνολο των διαδικασιών δεν θα

υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµους είναι επιτρεπτή η πραγµατοποίησή των ε-
κτός του Π.Σ.Κ.Ε. Επιπλέον δεν είναι υποχρεωτική η α-
νάπτυξη όλων των σταδίων για το καθεστώς της Επιχει-
ρηµατικότητας των Νέων του ν. 3908/2011 δεδοµένου
του µικρού αριθµού των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υποβληθεί στο σχετικό Πρόγραµµα. 

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83)

Στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγη-
σης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγο-
νται στο ν. 3908/2011» (Α΄ 83), το οποίο εκδόθηκε κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3908/2011,
προβλέφθηκε η σύσταση Εθνικού Μητρώου Πιστοποιη-
µένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) προκειµένου να επιλέγονται
τα µέλη των Οργάνων Ελέγχου που θα πραγµατοποιούν
επιτόπιους ή διοικητικούς ελέγχους στα επενδυτικά σχέ-
δια που θα υπάγονταν στο νόµο αυτό αλλά και στις ε-
πενδύσεις που εντάχθηκαν στα προηγούµενα καθεστώ-
τα κινήτρων (ν. 3299/2004 κ.λπ.). Ωστόσο η απαίτηση ύ-
παρξης «σχετικής εµπειρίας στον έλεγχο υλοποίησης ε-
πενδυτικών σχεδίων» προς εγγραφή στο Μητρώο, λει-
τούργησε αποτρεπτικά µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή
στελέχωση του.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότη-

τα και σε νέους επιστήµονες π.χ. οικονοµολόγους, µη-
χανικούς, καθώς και άλλες ειδικότητες που θα καθορι-
σθούν στη σχετική προκήρυξη, που δεν έχουν την προη-
γούµενη εµπειρία του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, να
συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, διασφαλίζοντας
ωστόσο, ότι οι επιλεγέντες θα εγγράφονται οριστικά στο
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών κατόπιν ειδι-
κής εκπαίδευσης και προηγούµενης επιτυχούς συµµετο-
χής στη διενέργεια ελέγχων, ως εκπαιδευόµενοι. 
Με την παράγραφο 2 επιλύεται το εξής ζήτηµα. Με

την έναρξη ισχύος του ν. 3908/2011 υποβλήθηκαν επεν-
δυτικά σχέδια, τα οποία αξιολογήθηκαν από τα µέλη
του Μητρώου Αξιολογητών, η σύσταση του οποίου είχε
θεσπιστεί µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Για την
αποζηµίωση των µελών που προέρχονταν από τον
ιδιωτικό τοµέα εκδόθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 22 παρ. 4 του ν. 3965/2011 (Α΄113), η υπ΄ αρίθµ.
2/55894/0022/2.9.2011 (Β΄ 2197) κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, η έναρξη ισχύος της οποίας άρχισε
την 30ή Σεπτεµβρίου 2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούµενο
διάστηµα ωστόσο και κυρίως τους µήνες Αύγουστο και
Σεπτέµβριο, πραγµατοποιήθηκε το σύνολο σχεδόν των
αξιολογήσεων για το έτος αυτό (600 περίπου αξιολογή-
σεις), για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί µέχρι σήµερα,
καµία αποζηµίωση. Η προτεινόµενη διάταξη αφορά απο-
κλειστικά τις συγκεκριµένες αξιολογήσεις. 

Άρθρο 83
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 157/2013 (Α΄ 249)

Η διάταξη τροποποιείται, προκειµένου να διευρυνθούν
τα κριτήρια επιλογής του Προϊσταµένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς η προηγού-
µενη διατύπωση περιόριζε την επιλογή των υποψηφίων
µεταξύ δύο µόνο ειδικοτήτων, ενώ το αντικείµενο εργα-
σιών της συγκεκριµένης Διεύθυνσης δεν αφορά ούτε πε-
ριορίζεται αποκλειστικά σε αυτές.

Άρθρο 84
Θέµατα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού

Η εν λόγω διάταξη, η οποία αφορά θέµα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού,
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προτείνεται ως µέσο επιτάχυνσης των διαδικασιών και
µείωσης της γραφειοκρατίας στην εφαρµογή του καθε-
στώτος του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, χωρίς συγχρό-
νως να θίγεται η αξιοπιστία της διαδικασίας.
Με την τροποποίηση της παρ. 5 του Κεφαλαίου Α΄ του

άρθρου 16 του ν. 4251/2014 και την παροχή της δυνατό-
τητας στους αλλοδαπούς επενδυτές να συνοδεύονται
και από τους ανιόντες τους ή και των συζύγων τους, δη-
µιουργείται ένα περαιτέρω κίνητρο σε αυτούς για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων στη χώρα µας.
Η απάλειψη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του Κεφα-

λαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 κρίνεται ανα-
γκαία για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των
διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Για τη χορήγηση άδειας
διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να διασφαλί-
ζεται ότι αυτοί υλοποιούν επένδυση µε θετικές επιπτώ-
σεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία, σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ως
εκ τούτου σε κάθε περίπτωση απαιτείται η εισήγηση της
αρµόδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού για την οποία στο προηγούµενο εδά-
φιο τίθεται προθεσµία ενός µηνός.
Με την τροποποίηση της παρ. 4 του Κεφαλαίου Β΄ του

άρθρου 16 του ν. 4251/2014 δίνεται ο ίδιος ορισµός ως
προς τα µέλη της οικογένειας µε αυτόν της παραγράφου
5 του Κεφαλαίου Α΄.
Επαναδιατυπώνεται και διευρύνεται το αντικείµενο

της κοινής υπουργικής απόφασης ώστε να υπάρχει δυ-
νατότητα ρύθµισης όλων των θεµάτων που αφορούν
στην εφαρµογή του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16. Με
την απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις υ-
παγωγής στις εν λόγω διατάξεις ως προς το ελάχιστο α-
παιτούµενο ύψος επένδυσης και τυχόν άλλα χαρακτηρι-
στικά που σχετίζονται µε εθνικούς αναπτυξιακούς στό-
χους όπως η απασχόληση, ο κλάδος δραστηριότητας και
ο εξαγωγικός προσανατολισµός, τα διεθνώς εµπορεύσι-
µα προϊόντα και υπηρεσίες, η αξιοποίηση εγχώριων πό-
ρων και η καθετοποίηση της παραγωγής η νέα επιχειρη-
µατικότητα, η καινοτοµία και εισαγωγή νέων τεχνολο-
γιών κλπ. Επίσης καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός αδει-
ών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που µπορούν να
χορηγηθούν στο πλαίσια µιας επένδυσης, αναλόγως του
ύψους και των χαρακτηριστικών αυτής και ρυθµίζονται
θέµατα διαδικαστικού χαρακτήρα.

Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του
α.ν. 89/1967 επικαιροποιείται ο ορισµός της συνδεδεµέ-
νης επιχείρησης για τους σκοπούς του παρόντος νόµου,
σύµφωνα µε την ισχύοντα κείµενη φορολογική νοµοθε-
σία. 
Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα µε Απόφαση του Υ-

πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού να ανα-
προσαρµόζεται η ελάχιστη υποχρέωση για απασχόληση
προσωπικού και ετήσιες δαπάνες στην Ελλάδα, βάσει
των εκάστοτε επικρατουσών κοινωνικοοικονοµικών συν-
θηκών.
Με την προσθήκη της παραγράφου, αίρεται ο περιορι-

σµός προς τις εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, όσον αφορά στην παροχή των προ-
βλεπόµενων υπηρεσιών και προς εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, δεδοµέ-
νου ότι ο περιορισµός αυτός αποτελούσε αντικίνητρο

για την ανάπτυξη σχετικής δραστηριότητας στην Ελλά-
δα. 

Άρθρο 85
Μεταβατικές διατάξεις

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται µεταβατικές ρυθµί-
σεις, µε τις οποίες λαµβάνεται µέριµνα για τη µετάβαση
στο καθεστώς του νέου νόµου και για την περαιτέρω
βελτίωση των ισχυουσών διαδικασιών.

Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 15
και 16 ρυθµίζονται θέµατα ισχύος του θεσµικού πλαισίου
των παρελθόντων επενδυτικών νόµων και κανονιστικών
αποφάσεων που απορρέουν από αυτούς µέχρι τη θέση
σε ισχύ του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Η παράγραφος 3 αφορά σε επενδυτικά σχέδια που ά-
πτονται του ν. 2996/2003 και για τα οποία δεν έχουν εκ-
δοθεί αποφάσεις υπαγωγής µέχρι την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης του παρόντος νόµου.

Με την παράγραφο 7 η λειτουργία και οι αρµοδιότη-
τες των Γνωµοδοτικών Επιτροπών όπως προβλέπονται
στον παρόντα νόµο ισχύουν και για όλους τους προη-
γούµενους αναπτυξιακούς νόµους.

Με την παράγραφο 9 εισάγεται η δυνατότητα να
πραγµατοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστο-
ποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρι-
σµού από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος µέχρι 150
kw του ν. 3299/2004 και ρυθµίζεται η µετάβαση από το ι-
σχύον στο καθεστώς του νέου νόµου όσον αφορά τη
διαδικασία των σχετικών ελέγχων.

Με την παράγραφο 10 ρυθµίζεται ο τρόπος υποβολής
των στοιχείων που αφορούν την τήρηση µακροχρόνιων
υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων σε περιπτώσεις
όπου ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης εί-
ναι µεταγενέστερος εκείνου της έναρξης της σχετικής
υποχρέωσής τους.

Με την παράγραφο 11 παρατείνεται κατά δύο έτη η
προθεσµία πραγµατοποίησης των ελέγχων της υπ’ α-
ριθµ. 41766/26.9.2013 υπουργικής απόφασης για επεν-
δυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ε-
νέργεια.
Με την παράγραφο 12 αυστηροποιείται το πλαίσιο τή-

ρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτικών σχε-
δίων που υπήχθησαν σε διατάξεις των νόµων 3299/2004
και 3908/2011 εφόσον προκύπτουν ζητήµατα εναρµόνι-
σής τους µε το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων
περιφερειακού χαρακτήρα.

Με την παράγραφο 13 παρέχεται η δυνατότητα ολο-
κλήρωσης επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχουν εκ-
δοθεί οι προβλεπόµενες πολεοδοµικές ή άλλες νόµιµες
άδειες, εξαιρουµένων ωστόσο από το ενισχυόµενο κό-
στος των δαπανών εκείνων για τις οποίες δεν συντρέ-
χουν αυτές οι προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από τυχόν
ένταξή τους σε ρυθµίσεις τακτοποίησης.

Τέλος, µε την παράγραφο 14 επιδιώκεται να διευκο-
λυνθεί η συγκρότηση των απαιτούµενων οργάνων ελέγ-
χου της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 σε περί-
πτωση που δεν επαρκούν επ’ αυτού οι υπάλληλοι της αρ-
µόδιας υπηρεσίας.
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Με την παράγραφο 15 παρατείνεται ο χρόνος ισχύος
της υπ’ αριθµ. 50274/19.11.2007 (Β΄2274) υ.α., µέχρι την
έκδοση νέας Απόφασης, η οποία θα ορίζει όλες τις απα-
ραίτητες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνθεση και λει-
τουργία των Οργάνων Ελέγχων Επενδύσεων

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξια-
κού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρρο-
πης ανάπτυξης µε σεβασµό στους περιβαλλοντικούς πό-
ρους και την υποστήριξη µειονεκτικών περιοχών της χώ-
ρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνερ-
γασίας και η αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρή-
σεων, η τεχνολογική αναβάθµιση, η διαµόρφωση µιας
νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τοµείς υψηλής
προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης, η µετακίνηση
στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή
πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπη-
ρεσιών, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και εν
τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο
Διεθνή Καταµερισµό Εργασίας. Η επίτευξη των στόχων
αυτών επιδιώκεται µε τις ενισχύσεις του παρόντος, µέ-
σω των ειδικών καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδι-
κό Μέρος του και συγκεκριµένα µε:
α. την εξωστρέφεια και την καινοτοµικότητα,
β. τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
γ. την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώ-

ρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου αν-
θρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αναστραφεί το
ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων,
δ. την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων,
ε. την υψηλή προστιθέµενη αξία, 
στ. τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της α-

νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ζ. την έξυπνη εξειδίκευση, 
η. την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστι-

κών πρωτοβουλιών και εν γένει τη στήριξη της κοινωνι-
κής οικονοµίας,
θ. την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,
ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για

την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατι-
κότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµα-
τικότητα,
ια. την επανεκβιοµηχάνιση της χώρας, 
ιβ. την υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή

δυναµική και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, εκτός από τους ορι-
σµούς που περιλαµβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ο-
ρισµοί του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σµού µε αριθµό 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 (L 187/1 26.6.2014) εφεξής Γ.Α.Κ..

Άρθρο 3
Εφαρµοστέο Δίκαιο 

1. Οι ενισχύσεις των καθεστώτων ενισχύσεων του πα-
ρόντος χορηγούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του Γ.Α.Κ. για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ ε-
φαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του
ως άνω Κανονισµού εφαρµόζονται για όλα τα θέµατα, τα
οποία δεν ρυθµίζονται ρητά στον παρόντα νόµο.

2. Στις ενισχύσεις των καθεστώτων, για τις οποίες α-
ξιοποιούνται και πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταµείων, έχουν εφαρµογή οι πρόσθετοι
όροι και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαί-
ου που διέπουν τις ενισχύσεις αυτές. 

3. Στον παρόντα νόµο µπορούν να υπάγονται και επεν-
δυτικά σχέδια για ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κα-
θεστώτων υπαγόµενων σε άλλους κανόνες του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από προηγούµενη διαδι-
κασία κοινοποίησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού ή και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα θέµατα και τυχόν δια-
φοροποιήσεις, που προκύπτουν από την εφαρµογή των
οικείων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 4
Γενικές αρχές χορήγησης των ενισχύσεων

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος εφαρµόζο-
νται οι παρακάτω γενικές αρχές: 

1. Ενιαίο Επενδυτικό σχέδιο
Για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων του

παρόντος θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο επενδυτικό σχέ-
διο και κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε ε-
πίπεδο οµίλου) περιλαµβανοµένων και των συνδεδεµέ-
νων ή συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει ε-
ντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών για άλλη ενισχυόµενη επένδυση στην ίδια πε-
ριοχή (περιφέρεια Nuts 3). 

2. Κανόνες Σώρευσης 
α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται µε καθεστώτα

του παρόντος δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο κα-
θεστώς κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώς «ήσσονος ση-
µασίας» (de minimis). Κατ’ εξαίρεση στην απόφαση προ-
κήρυξης των καθεστώτων του παρόντος µπορεί να προ-
βλέπεται η δυνατότητα σώρευσης των ενισχύσεων του
καθεστώτος αυτού µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων άλ-
λων καθεστώτων, µε την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυ-
τή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ε-
νίσχυσης που ορίζονται στο Γ.Α.Κ. ή στην οικεία απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις µέγι-

στες εντάσεις ενίσχυσης και στα µέγιστα ποσά ενίσχυ-
σης που προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο για τα κα-
θεστώτα του παρόντος, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό
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ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται κατά περίπτωση
στο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση
και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτµησής του.
γ. Σε περιπτώσεις συνδυασµού των ενισχύσεων του

παρόντος µε ενωσιακή χρηµατοδότηση, η οποία υπόκει-
ται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσµικά όργανα, τους
οργανισµούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς
της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγ-
χο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ.
2 Γ.Α.Κ.

3. Αρχή «Deggendorf»
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν µπο-

ρούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκ-
κρεµεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προη-
γούµενης απόφασης της Επιτροπής, µε την οποία οι ενι-
σχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες και ασυµβίβα-
στες προς την εσωτερική αγορά. Κάθε επενδυτής, κατά
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόµο,
οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρα-
τική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδι-
κασία του προηγούµενου εδαφίου.

4. Χαρακτήρας Κινήτρου 
Οι ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος λειτουρ-

γούν ως κίνητρο, µε την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ., για
την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και
δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέ-
πτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόµη και αν δεν
του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χα-
ρακτήρα κινήτρου, µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υπο-
βάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης
πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαµ-
βάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επω-
νυµία και το µέγεθος της επιχείρησης· β) την περιγραφή
του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων η-
µεροµηνιών έναρξης και λήξης· γ) τον τόπο εκτέλεσης
του έργου· δ) τον κατάλογο των δαπανών του έργου· ε)
τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και στ) το χρηµατοδοτικό
σχήµα του επενδυτικού σχεδίου.
Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σηµείο

µεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργα-
σιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νοµικά
δεσµευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία
εξοπλισµού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθι-
στά µη αναστρέψιµη την επένδυση. Η αγορά γης και οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και
η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, δεν θεωρούνται έ-
ναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των
εργασιών νοείται η στιγµή απόκτησης των στοιχείων ε-
νεργητικού που συνδέονται άµεσα µε την αποκτηθείσα
εγκατάσταση. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχε-
δίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως α-
ποτέλεσµα την απόρριψη για το σύνολο του επενδυτι-
κού σχεδίου.

Άρθρο 5 
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Συµµετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχε-
δίου
Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού

σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε

µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτι-
κού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, στή-
ριξη ή παροχή. Εφόσον στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ε-
πενδυτικού σχεδίου προβλέπεται χρήση ιδίων κεφαλαί-
ων, το ποσοστό αυτών που εγκρίνεται µε την απόφαση
υπαγωγής, δεν µπορεί να µειωθεί κατά την υλοποίησή
του.
Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού

σχεδίου µπορεί να καλύπτεται µε τους ακόλουθους τρό-
πους:
α. µε αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου α-

πό νέες εισφορές σε µετρητά,
β. µε αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε την προϋπόθεση
της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης, µετά την α-
φαίρεση του ποσού των διαθεσίµων της, που πρόκειται
να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη της συµµετοχής του
φορέα,
γ. µε την ανάλωση υφιστάµενων αποθεµατικών, τα ο-

ποία στην περίπτωση αυτή δεσµεύονται σε ειδικό λογα-
ριασµό και δεν µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέ-
λευση του διαστήµατος που ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 21, από την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται υ-
πό την προϋπόθεση ότι κατά την αξιολόγηση του επεν-
δυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστό-
τητας της επιχείρησης, µετά την αφαίρεση του ποσού
των διαθεσίµων της, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
για την κάλυψη της συµµετοχής του φορέα,
δ. µε τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηµατο-

δοτικούς οργανισµούς ή οµολογιακό δάνειο εκδιδόµενο
µε δηµόσια ή µη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρ-
κειας, αποκλειόµενης της µορφής του αλληλόχρεου λο-
γαριασµού, εφόσον στη σχετική δανειακή σύµβαση ρητά
προβλέπεται ότι το ως άνω δάνειο συνάπτεται αποκλει-
στικά για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υ-

παγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσε-
ων του παρόντος ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φο-
ρέα, ήτοι: 
α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακο-

σίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, 
β. για µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και για ε-

πιχειρηµατικές συστάδες (cluster), στο ποσό των διακο-
σίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, 
γ. για πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό

των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, 
δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

(Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικούς Συνε-
ταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Α-
γροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016
(Α΄78) στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3. Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου 
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα

ενισχύσεων του παρόντος, θα πρέπει να έχουν το χαρα-
κτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριµένα να πληρούν
µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. δηµιουργία νέας µονάδας, 
β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονά-

δας, 
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε
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προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε
αυτήν, µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαί-
νουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των
στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγεί-
ται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, 
δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής

διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε τον όρο ότι οι επι-
λέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη
διάρκεια των τριών, προηγούµενων οικονοµικών ετών
των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται µε τη δρα-
στηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, 
ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που

ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλεί-
σει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετί-
ζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά
των µετοχών µιας επιχείρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 6
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του
παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµέ-
νες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια
κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτι-
κού σχεδίου και έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
α. ατοµική επιχείρηση,
β. εµπορική εταιρεία, 
γ. συνεταιρισµός, 
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ),
Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπρά-
ξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), 
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υ-

ποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµο-
σιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινο-

πραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕ-
ΜΗ,
ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές

τους, εφόσον:
αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου

σκοπού,
ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε

αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους

πόρους για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υ-
ποχρεώσεων του άρθρου 21,
δδ. η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής του υποβαλλόµε-

νου επενδυτικού σχεδίου δεν εµπεριέχει στοιχεία κρατι-
κής ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει
σωρευτικά µε το ποσό της χορηγούµενης ενίσχυσης τα
επιτρεπόµενα όρια του παρόντος.

2. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιµο ύψος των
επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιά-
δες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενί-
σχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νοµι-
κή µορφή εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού πριν την
έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις
ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος:
α) οι προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται

στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.,
β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της

ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την
υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική
ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της
αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραµµατίσει να
προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός
µέγιστου χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών µετά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έ-
χουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριµένη πε-
ριοχή,
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που

πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό
του Δηµοσίου, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έρ-
γου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγο-
νται επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων της οικονο-
µίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. 

2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του πα-
ρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια: 
Α. Με βάση τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία:
α. στον τοµέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στην παρ. 43

του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
β. στον τοµέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται

στην παρ. 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία,
γ. στον τοµέα 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. στον τοµέα της ναυπηγίας. Μπορεί µε κοινή υπουρ-

γική απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών να προκηρυ-
χθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς στον τοµέα της ναυπηγίας
κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής,
ε. στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε-

νέργειας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 4,
στ. στον τοµέα µεταφορών (και η συναφής υποδοµή),

όπως ορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.
κατά κατηγορία.

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών
Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας
2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και
Εγκ./Πολ. 1133/2008], και µε την επιφύλαξη των άρθρων
32 έως 69 του παρόντος:

-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υπο-
στηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός
των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απο-
κλειστικά µε χρήση ΑΠΕ.

-41- Κατασκευές κτηρίων. 
-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.
-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότη-

τες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκί-

νητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.
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-46- Χονδρικό εµπόριο.
-47- Λιανικό εµπόριο.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφο-

ρά δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 4. 

-53- Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότη-
τες.

-55- Καταλύµατα, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 4. 

-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-60- Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλε-

οπτικών εκποµπών.
-64- Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά

ταµεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπι-

στωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες.

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

ριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-

τες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
-72- Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη.
-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα-

φείων οργανωµένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων
και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευ-
νας.

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια
και εξωτερικούς χώρους.

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει-
ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υ-
ποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

-84- Δηµόσια διοίκηση και άµυνα - υποχρεωτική κοινω-
νική ασφάλιση.

-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµέ-

νων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ια-
τρικού τουρισµού. 

-87- Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµα-
τος, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού
υγείας και ιατρικού τουρισµού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και κα-
τά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόµενων επενδυτικών
σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συ-
ναφές θέµα εφαρµογής τους.

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο-
χή καταλύµατος.

-90- Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση.

-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 3. 

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

διασκέδασης και ψυχαγωγίας, µε την επιφύλαξη της υ-
ποπερίπτωσης ζζ΄της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου

4.
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών α-

τοµικής ή οικιακής χρήσης. 
96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ΄της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4.

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οι-
κιακού προσωπικού.

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφο-
ρούν την παραγωγή µη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση.

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φο-
ρέων.

3. Στον µη υπαγόµενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του
παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δρα-
στηριότητες: 
α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), 
β. 91.02 (Δραστηριότητες µουσείων).
4. Στους µη υπαγόµενους στον παρόντα νόµο τοµείς

της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρα-
κάτω επενδυτικά σχέδια: 
α. Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε-

νέργειας, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέ-
δια:
αα. µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης

ισχύος µέχρι 15MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και
το ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει,
ββ. µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής από-

δοσης από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 Γ.Α.Κ.,
γγ. υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα

Νησιά (ΜΔΝ) µε εγκατεστηµένη ισχύ συστήµατος απο-
θήκευσης µέχρι 5 MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
δδ. παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσι-

µες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
εε. ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµαν-

σης και τηλεψύξης, σύµφωνα µε το ν. 4342/2015 (Α΄
143) και το άρθρο 46 ΓΑΚ,
στστ. παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν

είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το
άρθρο 41 Γ.Α.Κ., καθώς και µετατροπής υφιστάµενων
µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώ-
διµα φυτά σε µονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσί-
µων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν υ-
πόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..

β. Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς
τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται
οι κλάδοι:
αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µα-

ρίνων)], 
ββ. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρο-

µίων) και,
γγ. 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση

της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)]. 
γ. Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται

στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια µε τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων

τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 
ββ. εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδο-

χειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κα-
τηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει

46



πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή α-
πό την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγ-
χρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας, 
γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης

µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα
διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και
ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκλη-
ρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχι-
στον τριών (3) αστέρων,
δδ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκλη-

ρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκη-
νώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται
σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 
εε. ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορ-

φής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανή-
κουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο
(2) αστέρων,
στστ. σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορί-

ζονται στο ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του µέρους αυ-
τών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µί-
σθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση
ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαί-
σιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,
ζζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής

{συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες,
χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις
ιαµατικού τουρισµού [µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέ-
ντρα ιαµατικού τουρισµού�θερµαλισµού, κέντρα θαλασ-
σοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα
προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύ-
για, αυτοκινητοδρόµια}, όπως αυτές ορίζονται στο
ν.  4276/2014 (Α΄ 155),
ηη. εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού,

όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηµατι-
κές συστάδες (cluster),
θθ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δι-

καιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, η
οποία δεν µπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση
διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται
περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από
την εφαρµογή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να
καθορίζονται το περιεχόµενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέ-
σεις, προδιαγραφές και περιορισµοί για τα επενδυτικά
σχέδια των παραγράφων 2, 3 και 4.

6α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προ-
διαγραφές και περιορισµοί για την υπαγωγή στα καθε-
στώτα ενισχύσεων του τοµέα της µεταποίησης και της ε-
µπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στα
σηµεία 8 και 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.. Η ως άνω κοινή υ-
πουργική απόφαση ρυθµίζει αποκλειστικά τις περιπτώ-
σεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου
καθορίζεται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου
ή το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του

επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) µε βάση την τιµή ή την
ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από
τις οικείες επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύε-
ται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων
του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς:
αα. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προ-

βλέπεται στον Κανονισµό 1379/2013 µε την επιφύλαξη
όσων προβλέπονται στο ΓΑΚ και στον Κανονισµό (ΕΕ) α-
ριθµ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεµβρίου
2014, 
ββ. της γεωργίας, υπό την προϋπόθεση της κοινοποίη-

σης του καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έ-
γκρισής του από αυτή.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι

πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επι-
χειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα για την παροχή των ενισχύσεων σε ε-
πενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών.

Άρθρο 8
Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

1. Ως επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων
για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων νοού-
νται οι κάτωθι, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
επόµενων παραγράφων:
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενερ-

γητικού, 
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητι-

κού,
γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόµενο για περίοδο δύο (2)
ετών από τη δηµιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω µισθολο-
γικό κόστος αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο αυτοτελώς
και όχι σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄ ή/και β΄.

2. Ως επιλέξιµο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπα-
νών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενω-
σιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόµενο κόστος ορί-
ζεται το µέρος των επιλέξιµων δαπανών, το οποίο τελικά
ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισµών του παρό-
ντος. 

3. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενερ-
γητικού είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτη-

ριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών ε-
γκαταστάσεων των κτηρίων, καθώς και η διαµόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά
δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των
επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συ-
ντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για τις κτηρια-
κές δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις
γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις
κτηριακές δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υπο-
περίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4.
Ο ως άνω συντελεστής διαµορφώνεται στο 80% για ε-
πενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία
είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα.
β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων
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στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός
εξοπλισµός), ή και µέρους των στοιχείων ενεργητικού
µιας παραγωγικής µονάδας, προκειµένου για ενισχυόµε-
νη ΜΜΕ, που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µο-
νάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέ-
σεις:
αα. η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ. η αγορά πραγµατοποιείται από το φορέα της επέν-

δυσης που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους

συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ. τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός δεν µπο-

ρούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την η-
µεροµηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την
οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχο-
ρηγηθεί ή επιδοτηθεί µέσω αναπτυξιακών νόµων ή άλ-
λων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επι-
λέξιµες δαπάνες του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχε-
δίου,
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανο-
µένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορι-
κών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσό-
µενης µονάδας.
δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και-

νούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλι-
σµού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι
στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι
ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή
κατά τη λήξη της σύµβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσε-

ων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών ε-
γκαταστάσεων. 

4. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητι-
κού είναι οι ακόλουθες: 
α. µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµά-

των πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τε-
χνικών γνώσεων,
β. συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πι-

στοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού
και συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 
Οι ως άνω περιγραφόµενες δαπάνες πρέπει να πλη-

ρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 
αα. να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρη-

µατική εγκατάσταση που λαµβάνει την ενίσχυση και να
παραµένουν συνδεδεµένες µε το έργο, για το οποίο χο-
ρηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία
(3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,
ββ. να περιλαµβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ε-

νεργητικού της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ε-
νίσχυση,
γγ. να αγοράζονται, σύµφωνα µε τους όρους της αγο-

ράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση µε τον αγοραστή.
Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιµες δαπάνες

για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερ-
βούν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών πε-
ριφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσο-
στό διαµορφώνεται στο 75%.

5. Στην περίπτωση που οι επιλέξιµες δαπάνες υπολο-
γίζονται µε βάση το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος των
νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποί-
ηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σω-
ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση
του αριθµού των εργαζοµένων αποτυπωµένης σε Ετή-
σιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχείρηση, σε σύ-
γκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγµατο-

ποιείται εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία ολο-
κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ε-
πένδυσης, 
γ. κάθε θέση εργασίας που δηµιουργείται µέσω της ε-

πένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριµένη περιοχή για πε-
ρίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για µεγάλες και µε-
σαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για µικρές επιχει-
ρήσεις, από την ηµεροµηνία πλήρωσής της.

6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, 
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσε-

ων, 
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν α-

ποτελούν µέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, 
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Σε

περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν µπο-
ρεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην
αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερ-
θεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανη-

µάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων

επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα
της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από
το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή έ-
χει µισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκα-
πέντε (15) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της από-
φασης υπαγωγής και έχει νοµίµως µεταγραφεί.

7. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών
του παρόντος άρθρου µε τις ενισχύσεις δαπανών του
άρθρου 9 για την ίδια επιλέξιµη δαπάνη.

Άρθρο 9
Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών
σχεδίων για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των πε-
ριφερειακών, ενισχύσεις σε εφαρµογή των ειδικών καθε-
στώτων του παρόντος, µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ., είναι οι ακόλουθες: 

1. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρε-
σίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφο-
ρούν σε µελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά
σχέδια νέων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και δεν
δύνανται να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ή περιοδι-
κής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε τις συνή-
θεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

2. Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ί-
δρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 

3. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.), ό-
πως αυτές εξειδικεύονται ακολούθως: 
α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προ-

στασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυ-
λων στοιχείων ενεργητικού,
β. οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδί-

κευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανά-
πτυξης και καινοτοµίας, που αποσπάται για συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα από οργανισµό έρευνας και διάδο-
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σης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις
που έχουν δηµιουργηθεί προς το σκοπό αυτόν στη δικαι-
ούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, 
γ. οι δαπάνες για συµβουλευτικές και υποστηρικτικές

υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας.
4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτο-

µία για ΜΜΕ (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.), όπως αυτές εξειδικεύο-
νται ακολούθως:
α. δαπάνες προσωπικού,
β. δαπάνες οργάνων, εξοπλισµού, κτηρίων και γηπέ-

δων, για όσο χρόνο και µε τον όρο ότι χρησιµοποιούνται
για το έργο,
γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας

που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευ-
σης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση της αρχής των ί-
σων αποστάσεων,
δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δα-

πάνες, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους υλικών, εφο-
δίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για
την υλοποίηση του έργου.

5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτο-
µίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster
καινοτοµίας) (άρθρο 27, παράγραφοι 7 και 8 Γ.Α.Κ.): α)
για τις επενδυτικές ενισχύσεις, οι επενδυτικές δαπάνες
σε άυλα και ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού για τη δηµι-
ουργία ή την αναβάθµιση συνεργατικών σχηµατισµών
καινοτοµίας και β) για τις ενισχύσεις λειτουργίας, οι δα-
πάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συµπερι-
λαµβανοµένων των γενικών εξόδων) σχετικά µε:
αα) το συντονισµό του συνεργατικού σχηµατισµού για

τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πλη-
ροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευµέ-
νων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών υποστήριξης των
επιχειρήσεων,
ββ) την προβολή του συνεργατικού σχηµατισµού για

την αύξηση της συµµετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργα-
νισµών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του
σχηµατισµού,
γγ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατι-

κού σχηµατισµού, την οργάνωση προγραµµάτων επαγ-
γελµατικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για
τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης
και της διεθνούς συνεργασίας.
Οι ενισχύσεις λειτουργίας για τη λειτουργία συνεργα-

τικών σχηµατισµών καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστά-
δες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας) µπορούν να χορη-
γηθούν για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έ-
τη.

6. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής από-
δοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι
πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε
να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής από-
δοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άµεσα µε την ε-
πίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
δεν συνιστούν επιλέξιµες δαπάνες.

7. Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργει-
ας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.). Οι ε-
πενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε πρόσφατα
εγκατεστηµένη ή ανακαινισµένη δυναµικότητα παραγω-
γής. 
Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές

δαπάνες σε εξοπλισµό που χρειάζεται η εγκατάσταση
για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συµπαραγωγής ε-
νέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση µε συµβατικές

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρ-
µανσης της ίδιας δυναµικότητας, ή οι πρόσθετες επεν-
δυτικές δαπάνες για την αναβάθµιση της απόδοσης, αν η
υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψη-
λής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθµών ηλεκτρικής ι-
σχύος άνω του 1MW, επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται
µόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερµότητας
η οποία αξιοποιείται για θέρµανση διεργασιών ή χώρων.

8. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσι-
µες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.). Για αυτοπαραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερµότητας/ψύξης α-
πό ΑΠΕ για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρά υδροηλεκτρικά έρ-
γα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερµότητας/ψύ-
ξης από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγω-
γής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµε-
να σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ε-
φοδιασµού ή ανάµειξης είναι επιλέξιµες οι πρόσθετες ε-
πενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προ-
ώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πη-
γές, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκαταστάσεις.
Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθµών ΑΠΕ
στα ΜΔΝ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του συστήµατος α-
ποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκατα-
στάσεις. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άµεσα µε την
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περι-
βάλλοντος δεν είναι επιλέξιµες.

9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 Γ.Α.Κ.). Επιλέ-
ξιµες δαπάνες για τη µονάδα παραγωγής είναι οι πρό-
σθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την
επέκταση και την ανακαίνιση µιας ή περισσότερων µονά-
δων παραγωγής θερµικής ενέργειας, ώστε να µπορέ-
σουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµαν-
σης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3
του ν. 4342/2015 (Α΄143), σε σύγκριση µε µια συµβατική
µονάδα παραγωγής. Η επένδυση αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος του συστήµατος ενεργειακά αποδοτικής τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης. Επιλέξιµες δαπάνες για το
δίκτυο διανοµής είναι οι επενδυτικές δαπάνες.

10. Κάθε δαπάνη µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο
εφόσον εντάσσεται αποκλειστικά σε µία εκ των ανωτέ-
ρω κατηγοριών δαπανών.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας εξειδικεύονται οι επιλέξιµες δαπάνες των παραγρά-
φων 6 έως 9 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται ο τρό-
πος υπολογισµού τους και ρυθµίζεται και κάθε συναφές
θέµα για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Είδη Ενισχύσεων 

1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ-
τα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων: 
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ-

λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των
πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προ-
κύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουµέ-
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νου του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότη-
τας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµ-
βάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής
απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και
της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξο-
πλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και
συνιστά ισόποσο αποθεµατικό,
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παρο-

χή από το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη
τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, 
γ. επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία συνί-

σταται στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των κα-
ταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογι-
κού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσο-
στό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται
στις καταβαλλόµενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7)
έτη,
δ. επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απα-

σχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δη-
µόσιο µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσε-
ων εργασίας που δηµιουργούνται και συνδέονται µε το
επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαµβάνουν καµία
άλλη κρατική ενίσχυση,
ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµα-

τος (φορολογικό σύστηµα), σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 65 έως 69,
ζ. χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω τα-

µείου συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., µε
τα εξής είδη:
αα. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική

χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης
επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες
επιχειρήσεις,
ββ. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότη-

σης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέ-
ξιµες επιχειρήσεις.

2. Όλα τα είδη ενισχύσεων της παραγράφου 1 παρέ-
χονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζο-
νται για τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης
του κάθε επενδυτικού σχεδίου, µε τους όρους των δια-
τάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8. 

3. Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εµφάνισαν κέρδη σε κα-
µία διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7) πριν
τη χρήση της αίτησης υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λά-
βουν τις ενισχύσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της πα-
ραγράφου 1. Ο όρος του προηγούµενου εδαφίου δεν κα-
ταλαµβάνει τους φορείς της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 6 και τις επιχειρήσεις που συστά-
θηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής. 

Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επεν-
δυτικών σχεδίων κάθε καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζο-
νται στο οικείο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους, εντός του
πλαισίου των οριζόµενων στις ακόλουθες παραγράφους.

1. Εντάσεις και ύψη Περιφερειακών Ενισχύσεων
α. Οι µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύ-

σεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριµένα ανώτατα ό-
ρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον C
(2014) 2642/7.5.2014 Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
(Χ.Π.Ε.). Ο εκάστοτε ισχύων Χ.Π.Ε. αναρτάται στον οι-
κείο διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακού νόµου. Οι µέγι-
στες εντάσεις ενισχύσεων για µεγάλες επιχειρήσεις, οι
οποίες αναφέρονται στο Χ.Π.Ε., προσαυξάνονται κατά
10% για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις εκτός αν ορίζεται άλλως
στο Ειδικό Μέρος του παρόντος. 
β. Οι αναφερόµενες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις

αυξηµένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν
για επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των
πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000)  ευρώ. Ο ανωτέρω
περιορισµός εφαρµόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφε-
ρειακών ενισχύσεων επιλέξιµες δαπάνες του άρθρου 9. 
γ. Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της
Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., οι ε-
νισχύσεις µπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύ-
σεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος του δικαιούχου. Στις ε-
νισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθή-
κης, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για
οποιαδήποτε µορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε µεγά-
λες επιχειρήσεις χορηγούνται µόνο για αρχική επένδυση
για νέα οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη πε-
ριοχή.
δ. Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες ά-

νω των πενήντα  εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ (µε-
γάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης
προσδιορίζεται ως εξής: 
αα. για το τµήµα της δαπάνης µέχρι πενήντα εκατοµ-

µύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό
(100%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης περιφε-
ρειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουµένης
της αυξηµένης έντασης ενίσχυσης για µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
ββ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενή-

ντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ και µέχρι εκατό εκα-
τοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις
εκατό (50%) του ανώτατου περιφερειακού ορίου,
γγ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό

εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα
ποσοστό ενίσχυσης. 

2. Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών
α. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα-
πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% του συνο-
λικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσε-
ων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ,
β. Οι δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ενι-

σχύονται µέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόµενου κό-
στους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τις καινοτόµες
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλα-
σιάζονται.
γ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα-
πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 1% του συνο-
λικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσε-
ων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευ-
ρώ.
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δ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα-
πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 20% του συ-
νολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύ-
σεων.
ε. Η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για συνερ-

γατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας του εδαφίου α΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Η
ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15)
ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχηµατισµούς
καινοτοµίας εγκατεστηµένα σε ενισχυόµενες περιοχές
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά-
γραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5)
ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχηµατισµούς
καινοτοµίας εγκατεστηµένα σε ενισχυόµενες περιοχές
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά-
γραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης. Η ένταση των ενι-
σχύσεων λειτουργίας του εδαφίου β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών.
στ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα-

γράφου 6 του άρθρου 9 ορίζεται στο 30% αυτών. Η έντα-
ση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες µονά-
δες, σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες µο-
νάδες, σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης
αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις
σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συν-
θήκης και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύ-
σεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της
Συνθήκης. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσο-
στού 5% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφε-
ρειακών ενισχύσεων.
ζ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγρά-

φου 7 του άρθρου 9 ορίζεται στο 45% αυτών. Η ένταση
της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες
µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται
σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες µονά-
δες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε
µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί
να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις
σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συν-
θήκης και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύ-
σεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της
Συνθήκης.
η. Για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η

ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό: α) σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιµων δαπανών, εάν οι
επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το στοιχείο
α΄ ή β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41 Γ.Α.Κ., β) τριά-
ντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιµων δαπανών, εάν οι ε-
πιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το στοιχείο
γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 41 Γ.Α.Κ.. Η ένταση της ενί-
σχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες
µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται
σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες
µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται
σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης µπο-
ρεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες µονά-
δες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3
στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες
µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά-
γραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης, σύµφωνα µε το
Χ.Π.Ε.. Οι δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 στις
περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης για ιδία χρήση από
ΑΠΕ ενισχύονται µέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερει-
ακών ενισχύσεων.
θ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγρά-

φου 9 του άρθρου 9 ορίζεται στο σαράντα πέντε τοις ε-
κατό (45%) αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να
αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες µονάδες, στην πε-
ρίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχει-
ρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, στην
περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µεσαίες επι-
χειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη µονάδα παρα-
γωγής µπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστι-
αίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά-
γραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5)
ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες
περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης. Το ποσό
της ενίσχυσης για το δίκτυο διανοµής δεν υπερβαίνει τη
διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών και του κέρ-
δους εκµετάλλευσης. Το κέρδος εκµετάλλευσης αφαι-
ρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες εκ των προτέρων ή
µέσω µηχανισµού ανάκτησης.

3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο ε-
πενδυτικό σχέδιο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, µε την επιφύλα-
ξη του άρθρου 67. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενι-
σχύσεις, δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχεί-
ρηση και τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για το
σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρή-
σεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4
Γ.Α.Κ.. 

Άρθρο 12
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται
στα επιµέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχο-
νται σε: 
α. εξωστρεφείς: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες

αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας
των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε
σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά µέσο όρο την τελευ-
ταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγω-
γής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχι-
στον 5% κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έ-
τος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαµβάνουν πε-
ρισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρί-
το έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου,
β. καινοτόµες: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων

οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το
10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για
ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του πα-
ρόντος,
γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες,

µετά την έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδι-
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κασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµι-
ουργία νέας εταιρείας, αποκλειόµενης ρητά της εξαγο-
ράς,
δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της α-

πασχόλησής τους: µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αύξη-
σαν την απασχόλησή τους (µε βάση τις Ετήσιες Μονά-
δες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευ-
ταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-

ρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί
Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτι-
κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄
78),
στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υ-

λοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας,
Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατρο-
φής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,
ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη

προστιθέµενη αξία σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου
τους, 
η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό

σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαι-
ρουµένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου
Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα
και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόµων Δραστηριοτήτων
(Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκτα-
ση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης,
θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο-

ποιείται σε ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο
σχετικό Παράρτηµα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ει-
δική, εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
κριτήρια: 
αα. ορεινή περιοχή, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση

της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δηµοτικών Ενοτήτων που συνι-
στούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Α-
θήνας,
ββ. παραµεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε από-

σταση τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα, καθώς
και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νή-
σου της Σαµοθράκης του Νοµού Έβρου και του Νοµού
Δωδεκανήσων, 
γγ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά µε πληθυσµό

µικρότερο των 3.100 κατοίκων και 
δδ. περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση,

όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφα-
των απογραφών (2001 και 2011), και αφορά µείωση µόνι-
µου πληθυσµού άνω του 30%, 
ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο-

ποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγι-
κές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κά-
λυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύ-
µη, Χίος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερικών µπορούν να ε-
πανακαθορίζονται οι ως άνω περιοχές ανάλογα µε τις
µεταναστευτικές ροές,
ια. µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης

και Τουρισµού ή/και συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ε-
ξειδικεύεται περαιτέρω το είδος των επιχειρήσεων της
περίπτωσης στ΄ του παρόντος άρθρου ή και κάθε συνα-
φές θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Άρθρο 13
Υποβολή αίτησης υπαγωγής 

1. H υποστήριξη της εφαρµογής του παρόντος και το
σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτόν γί-
νονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού, η λειτουργία του οποίου διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). 

2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων
υποβάλλονται ως εξής:
α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους έως και τριών

εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται µέσα
στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευ-
θύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των Περιφε-
ρειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιού-
νται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλ-
λονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκα-
νήσου,
β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους άνω των τριών

εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις
Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Δι-
εύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης), 

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για ό-
λα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

3. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκµη-
ρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και ο
αιτών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή
τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε τη συνηµµένη τεκ-
µηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπη-
ρεσία παραλαβής. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και το
περιεχόµενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις
προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αί-
τησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ε-
νισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επι-
λέξιµες δαπάνες. Δεν επιτρέπεται επίσης να υποβληθεί
αίτηση για υπαγωγή επένδυσης, η οποία είτε στο σύνο-
λό της, είτε εν µέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις
του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Οι ως ά-
νω αιτήσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αρµόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο καταπίπτει υ-
πέρ του Δηµοσίου.

5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαι-
ρουµένων των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρ-
θρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο
0,005 του επιλέξιµου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τις επενδύσεις µείζο-
νος µεγέθους των άρθρων 65 έως 69 απαιτείται παράβο-
λο που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιµου ύψους του ε-
πενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000)
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ευρώ. Τα ως άνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. 

6. Με την οικεία απόφαση προκήρυξης µπορούν να
διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υ-
παγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα
όρια της παραγράφου 2. 

Άρθρο 14
Διαδικασία αξιολόγησης 

Α. Στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας
1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρµόδια
κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 13, µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πλη-
ρότητας. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους µη πληρό-
τητας του φακέλου, ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά στην
ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την
εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. 

2. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή απο-
κλεισµού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υ-

πό έγκριση επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του πα-
ρόντος,
β. τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστο-
ποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενη-
µερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ο-
ρίζεται µε την απόφαση προκήρυξης,
γ. τεκµηρίωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης του

κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε µέσω ιδίων κεφα-
λαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση. 

3. Με ευθύνη της αρµόδιας Υπηρεσίας ελέγχεται η τή-
ρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2. Σε περί-
πτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε το πε-
ριεχόµενο του φακέλου, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) η-
µερών στο φορέα, προκειµένου να τις παράσχει προς
την Υπηρεσία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ή
αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέ-
σεις της, η αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη από-
φαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης του Φορέα Υ-
ποδοχής, το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσί-
ου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο ΠΣΚΕ και κοι-
νοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε απο-
στολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµεί-
ου. Κατά της απορριπτικής απόφασης για λόγους µη τή-
ρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 ο αιτών
µπορεί να υποβάλλει ένσταση, εντός δέκα (10) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της, κατά τα οριζόµε-
να στο άρθρο 15. 

4. Η διαδικασία του σταδίου ελέγχου πληρότητας και
νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αι-
τήσεων υπαγωγής, εφόσον ακολουθείται η διαδικασία
συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στις επό-
µενες παραγράφους. Εφόσον ακολουθείται η προβλεπό-
µενη στις επόµενες παραγράφους διαδικασία άµεσης α-
ξιολόγησης, το στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµό-
τητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Β. Στάδιο αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) α-

ξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο

του άρθρου 24 µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή µέσω
ΠΣΚΕ. Η αξιολόγηση διενεργείται είτε µε τη µέθοδο της
συγκριτικής είτε µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης,
ανάλογα µε τα οριζόµενα στην οικεία απόφαση προκή-
ρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. 
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επι-

τροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίστα-
ται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της παραγράφου
7 του παρόντος άρθρου και αποτελείται από δύο (2) στε-
λέχη της αρµόδιας Υπηρεσίας και ένα (1) µέλος του οι-
κείου Μητρώου Αξιολογητών µε τυχαία ηλεκτρονική επι-
λογή µέσω ΠΣΚΕ. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση
του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής µπορεί να ορίζο-
νται από το ως άνω αρµόδιο όργανο ειδικοί εισηγητές, οι
οποίοι δεν είναι µέλη της. 

2. Κατά τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, α-
ξιολογείται το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και της από-
φασης προκήρυξης, µε βάση τα κατωτέρω αναφερόµενα
κριτήρια: 
α. οικονοµική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότη-

τας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαί-
ων), 
β. διαθέσιµα κεφάλαια µετόχου/εταίρου,
γ. κάλυψη ίδιας συµµετοχής µε κεφάλαια εξωτερικού, 
δ. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης της επένδυσης, 
ε. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης του φορέα µετά

την ολοκλήρωση της επένδυσης, 
στ. δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας, µε έµφαση σε

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό,
ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στις ειδικές περιο-

χές ενίσχυσης της περίπτωσης η΄ του άρθρου 12, 
η. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται

στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης της περίπτωσης θ΄
του άρθρου 12, 
θ. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.
Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, καταρτί-

ζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός πίνακας αποτελε-
σµάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αι-
τών µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 15. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζε-
ται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθµο-
λογική σειρά.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτάσσονται κατά σειρά

µεταξύ των ισόβαθµων, όσα επενδυτικά σχέδια έλαβαν
υψηλότερη βαθµολογία στα περισσότερα επιµέρους κρι-
τήρια. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, τα επενδυτικά
σχέδια κατατάσσονται µε κριτήριο το µικρότερο ενι-
σχυόµενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια µε
βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υ-
πάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, µέχρι την εξάντληση
του αντίστοιχου προϋπολογισµού της απόφασης προκή-
ρυξης. 

3. Κατά τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης, διε-
νεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόµιµης και ε-
µπρόθεσµης αίτησης υπαγωγής, µε βάση την αρχή της
χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιµους πόρους
και εκδίδεται σχετική αιτιολογηµένη απόφαση. Κατά της
απορριπτικής απόφασης, ο αιτών µπορεί να υποβάλει έν-
σταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.

4. Με την απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κρι-
τήρια, η µεθοδολογία και η διαδικασία της αξιολόγησης,
καθορίζονται τα επιµέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθµολόγησης
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και η στάθµισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθµολογία
που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προ-
κειµένου να συµπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης. 

5. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Αξιολόγησης Ε-
πενδυτικών Σχεδίων από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει τις µεθό-
δους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών
σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του
έργου της αξιολόγησης. 

6. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου
πληρότητας και νοµιµότητας κατά τα οριζόµενα στο
«Στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας» του πα-
ρόντος άρθρου.

7. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις, υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων
του παρόντος µε ατοµικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρµό-
δια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι:
α. ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,

για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
β. ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται
στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και
γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υ-

ποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξια-
κού Προγραµµατισµού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των
Περιφερειών.

8. Για τα µη εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται
αιτιολογηµένες ατοµικές απορριπτικές αποφάσεις, οι ο-
ποίες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου. 

Άρθρο 15 
Ενστάσεις

1. Οι ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 απο-
τελούν ενδικοφανείς προσφυγές και υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά µέσω ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πράξης.

2. Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων συνίσταται µε
απόφαση των αρµόδιων οργάνων της παραγράφου 7 του
άρθρου 14 και αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία
προέρχονται από τους αρµόδιους φορείς της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 13. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής της ένστασης. 

3. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της
Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση
προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Άρθρο 16
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ-
τα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής

τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των
µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος µπορεί να
είναι διοικητικός ή/και επιτόπιος. Ο διοικητικός έλεγχος
διενεργείται είτε από την Υπηρεσία είτε από εντεταλµέ-
νο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
8. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από
το ως άνω εντεταλµένο όργανο ελέγχου. 

2. Σκοπός του ελέγχου είναι: 
α. η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων
των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής, 
β. η διαπίστωση της τήρησης των µακροχρόνιων υπο-

χρεώσεων.
3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του

φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόµενη από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυ-
ξης, προκειµένου να πιστοποιηθεί µε την έκδοση σχετι-
κής απόφασης των αρµοδίων οργάνων της παραγράφου
7 του άρθρου 14: 
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντι-

κείµενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου,
ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενί-
σχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, ή 
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει

αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά
την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις
που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος ελέγχου λαµβάνονται υπόψη για την ολοκλή-
ρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζο-
νται στην οριστικοποίηση του ενισχυόµενου κόστους
της επένδυσης. 
Σε περίπτωση µη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων µε

την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου,
επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23. Η πι-
στοποίηση από την αρµόδια Υπηρεσία της πληρότητας
του αιτήµατος ελέγχου θεµελιώνει για το φορέα της ε-
πένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική κατάτα-
ξη αιτηµάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για
την καταβολή της προβλεπόµενης ενίσχυσης του άρ-
θρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας µπο-
ρεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανά-
γκης, που αφορούν σε συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο,
οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη καθυ-
στέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυ-
σης για όλους τους δικαιούχους. Με απόφαση του Υ-
πουργού, Ανάπτυξης και Τουρισµού ορίζονται οι λόγοι α-
πρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο
συναφές θέµα εφαρµογής της διάταξης αυτής.

4. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδή-
ποτε κρίνεται απαραίτητο µε απόφαση της Υπηρεσίας.

5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου
ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλ-
λεται στην αρµόδια υπηρεσία µέσω του ΠΣΚΕ.

6. Η αρµόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας
της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης των όρων της α-
πόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέρ-
γειες: 
α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την

έκδοση σχετικής απόφασης, 
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας που α-
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φορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στην επένδυση,
διατάσσει την προσκόµιση συµπληρωµατικής έκθεσης ε-
λέγχου, 
γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ε-

λέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από
όργανο µε διαφορετική σύνθεση, 
δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση,

µπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23.

7. Για την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου απαιτείται
παράβολο που ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις του επιλέξι-
µου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτω-
ση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των ε-
κατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την υποβολή αιτήµα-
τος ελέγχου των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των
άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο, που ορίζεται
στο 0,005 του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και το
οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Για την
υποβολή νέου αιτήµατος ελέγχου της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται
στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόµενου. Τα ως άνω
ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Οικονοµικών.

8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος, α-
ποτελούνται από δύο κατ’ ελάχιστον ελεγκτές και συνι-
στώνται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 14. Με την απόφαση αυτή ορίζο-
νται ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα
και µε το είδος του ελέγχου, ο οποίος για τους επιτόπι-
ους πραγµατοποιείται από το Μητρώο Ελεγκτών του άρ-
θρου 25 µε τυχαία κλήρωση, οι αρµοδιότητές τους, ο α-
ριθµός και η ιδιότητα των µελών ανάλογα µε τις ιδιαιτε-
ρότητες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης επέν-
δυσης, το αντικείµενο του ελέγχου, το χρονικό διάστηµα
εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έ-
λεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσε-
ων του άρθρου αυτού. 

9. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επεν-
δύσεων από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, ο οποίος εξειδικεύει τη µέθοδο και κάθε άλ-
λο θέµα σχετικά µε την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και
την ισότιµη αντιµετώπιση των φορέων των επενδυτικών
σχεδίων.

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής 

Έγκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι
δυνατή µετά από αίτηµα του φορέα της επένδυσης, το ο-
ποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίη-
σης του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι την υποβολή αι-
τήµατος τελικού ελέγχου. Μετά την έκδοση της απόφα-
σης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος έ-
γκρισης µεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου,
τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη
του διαστήµατος µακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 21. 

2. Αιτήµατα τροποποίησης ή έγκρισης µεταβολής στοι-

χείων της παραγράφου 1, υποβάλλονται ως προς τα ε-
ξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονο-

µικού αντικειµένου ή µείωση της δυναµικότητας του ε-
πενδυτικού σχεδίου,
β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευ-

σης ή απόσχισης του κλάδου, στον οποίο εντάσσεται η
ενισχυόµενη επένδυση, σύµφωνα µε την περίπτωση η΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 21, 
γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύµφωνα µε την

περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21,
δ) αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης,
ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυ-

σης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18,
στ) αλλαγή τυχόν άλλων όρων της εγκριτικής απόφα-

σης, οι οποίοι µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα
στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος, 
ζ) εκµίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 21,
3. Τα αιτήµατα της παραγράφου 2 υποβάλλονται µέσω

του ΠΣΚΕ και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σω-
ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋπο-

θέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής α-
πόφασης, 
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι

της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωµένος χα-
ρακτήρας της, 
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιµότητας και

υπαγωγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφα-
ση προκήρυξης, 
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου

κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυ-
σης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τρο-

ποποίησης/µεταβολής στοιχείων, που τυχόν ορίζονται
στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

4. Τα ως άνω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγηση
της σκοπιµότητάς τους, καθώς και όλα τα σχετικά δικαι-
ολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκή-
ρυξης, µε την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτή-
ρια αξιολόγησής τους. Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει να
απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών α-
πό την περιέλευση του αιτήµατος σε αυτή. Αν η Υπηρε-
σία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά,
εισηγείται σχετικά προς το αρµόδιο όργανο για την τρο-
ποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση από-
φασης έγκρισης της µεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθε-
τη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική από-
φαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την οποία έχει δηλώσει κα-
τά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Νέο αίτηµα του ίδιου φο-
ρέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής µε
το ίδιο περιεχόµενο δεν εξετάζεται στην ουσία και αρ-
χειοθετείται.

5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής διενεργεί-
ται από την αρµόδια υπηρεσία αυτεπαγγέλτως εφόσον
βάσει των στοιχείων που γνωστοποιεί ο φορέας της ε-
πένδυσης κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση θ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 21 διαπιστώνεται µεταβολή
των όρων της απόφασης υπαγωγής. 

6. Για την υποβολή αιτηµάτων της παραγράφου 1 απαι-
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τείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου καθο-
ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. 

Άρθρο 18 
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων 

και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

1. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την υλο-
ποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µε
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγω-
γικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγω-
γής προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ως ά-
νω απόφασης. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται µε την έκδοση
σχετικής απόφασης από τα αρµόδια όργανα της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 14.

2α. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθε-
σµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να
παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφό-
σον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήµατος

πριν από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης, όπως
αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,
ββ. υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού

αντικειµένου.
2β. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθε-

σµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί επί-
σης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό
διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρη-
σης, µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνεται η δυνατό-
τητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της
νέας προθεσµίας.

3. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκµηριώνεται
η λειτουργία της µονάδας, ιδίως µε την πώληση προϊό-
ντων ή παροχή υπηρεσιών και µε την έκδοση όλων των
νοµιµοποιητικών αδειών.

4. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω
ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέσα σε εξήντα
(60) µέρες από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Εάν ο
φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει την αίτη-
ση της προηγούµενης παραγράφου, συνοδευόµενη από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω
προθεσµίας, η επένδυση θεωρείται ως µη ολοκληρωθεί-
σα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακα-
λείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυ-
χόν έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 23. 

5. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋπο-
θέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. 

Άρθρο 19 
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης

1. Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα-
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται κατό-
πιν υποβολής του αιτήµατος του άρθρου 18, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 16.

2. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο
χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το
τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοεί-
ται ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οι-
κονοµικού αντικειµένου και όχι ο χρόνος δηµοσίευσης
της απόφασης ολοκλήρωσης.

3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν µπορεί να ε-
πέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυ-
σης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά είχαν ο-
ριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.

Άρθρο 20
Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας α-
πό το δικαιούχο µπορεί να πραγµατοποιείται είτε εφά-
παξ µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έ-
ναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχε-
δίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις των επόµενων παραγράφων. Ο προσδιορισµός των
ποσών της δικαιούµενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης
γίνεται βάσει των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά
οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί
στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή 
α. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κι-

νήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε
την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγ-
χου και µε την προϋπόθεση της προηγούµενης κάλυψης
από την επιχείρηση του συνόλου της ίδιας συµµετοχής,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο στην απόφαση υπαγωγής
χρηµατοδοτικό σχήµα. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει
το σύνολο της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών α-
πό το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης της ω-
φέλειας µε τους ακόλουθους, σωρευτικά, περιορισµούς: 
αα. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει, κατ’ έ-

τος, το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εγκεκρι-
µένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µε εξαίρεση
την περίπτωση της µη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα
προηγούµενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών
κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναποµείναν ποσό
ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη προστίθε-
ται στο ως άνω υπολογιζόµενο µέγιστο ετήσιο ποσό δι-
καιούµενης ενίσχυσης, 
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ββ. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει το πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριµένου πο-
σού της φορολογικής απαλλαγής, µέχρι το φορολογικό
έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
β. Το ποσό της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογι-

κής απαλλαγής για το τµήµα του εξοπλισµού του επεν-
δυτικού σχεδίου, που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µί-
σθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως πο-
σοστό επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλι-
σµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που κατα-
βλήθηκαν µέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής α-

παλλαγής εµφανίζεται σε ειδικό αποθεµατικό και αντί-
στοιχο λογαριασµό στα βιβλία της επιχείρησης, που
σχηµατίζεται από το φόρο εισοδήµατος, ο οποίος δεν
καταβλήθηκε λόγω της παρεχόµενης φορολογικής α-
παλλαγής.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών εξειδικεύεται ο
τρόπος υπολογισµού του ποσού της ενίσχυσης της φο-
ρολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορο-
λογικού οφέλους, το περιεχόµενο της Δήλωσης Φορο-
λογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περίπτωσης ιβ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 21 και κάθε συναφές θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

2. Επιχορήγηση 
α. Ποσό που ανέρχεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό

(50%) της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί κατόπιν
σχετικού αιτήµατος να καταβάλλεται στον δικαιούχο µε-
τά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της
υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επεν-
δυτικού σχεδίου, και µε την προϋπόθεση της προηγού-
µενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ι-
δίας συµµετοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο στην από-
φαση υπαγωγής χρηµατοδοτικό σχήµα.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό

της σε περίπτωση µη εφαρµογής της ρύθµισης της περί-
πτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, καταβάλλεται
µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από

την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειµένου να γί-
νει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. 
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας µέσω ηλε-

κτρονικής πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό του φο-
ρέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκ-
χώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκ-
χώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε
Τραπεζικά Ιδρύµατα για την παροχή βραχυπρόθεσµου
δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης,
που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχο-
ρήγησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία
έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης, ε-
φόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον
της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του βραχυ-
πρόθεσµου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την
πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της εγκα-
τάστασης στη µονάδα του συνόλου του µισθωµένου εξο-

πλισµού, σύµφωνα µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης. 
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά

την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ
µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που κατα-
βάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξο-
πλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες
δόσεις, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσε-
ων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της καταβο-
λής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου πο-
σού µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού
σχεδίου.
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης από το φορέα της επένδυσης µόνο για
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες της σύµβασης µί-
σθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρµόδια υπη-
ρεσία. 
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης

δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα-
νών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολο-
γητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απα-
σχόλησης. 
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ-

γούµενης απασχόλησης µπορεί να πραγµατοποιείται µε-
τά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της
δηµιουργίας των συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο
θέσεων εργασίας.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά

την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού κόστους εκ µέ-
ρους του φορέα της επένδυσης, µε τον περιορισµό της
µη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό
(60%) του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την έκδοση της α-
πόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.

5. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την καταβολή της επιχορήγη-
σης, της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απα-
σχόλησης ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης. 

6. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και οι επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο καλύπτονται από
τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο
εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε
οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία ή και α-
πό άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 21 
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων φορέων 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Μέρους,
στα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια εφαρµόζονται οι α-
κόλουθες διατάξεις:

1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος οφείλουν, πλέον των
οριζόµενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρ-
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ξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου Βιβλία Γ΄ Κατη-
γορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα-
γών, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των
µεγεθών, που σχετίζονται µε την υλοποίηση του σχεδίου
και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφά-
σεις προκήρυξης µπορεί να ορίζονται περιπτώσεις, στις
οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να
τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας πριν την υποβολή αίτησης
υπαγωγής. 

2. Ορίζεται διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υποχρε-
ώσεων των φορέων µετά την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας του, ως εξής: τριών (3) ετών από την η-
µεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για
τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, πέντε (5) ετών
για τις Μεσαίες επιχειρήσεις και επτά (7) ετών για τις
Μεγάλες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, το παραπάνω διάστηµα παρατείνεται για όσα
επιπλέον έτη διαρκεί η σύµβαση µίσθωσης. Σε περιπτώ-
σεις δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω
διάστηµα προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8. 

3. Οι φορείς, µετά την υπαγωγή τους στον παρόντα
νόµο και µέχρι τη λήξη του διαστήµατος τήρησης µακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,
β. να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, 
γ. να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα

της επένδυσης, 
δ. να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλι-

σµού µε τη λήξη της οικείας σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης,
ε. να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός
εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα
καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας,
που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγω-
γικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υ-
ποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως
άνω περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4. 
Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περι-

ουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και α-
ντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύν-
δεσή τους µε το δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοι-
χεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον κύριο του συ-
στήµατος ή του δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υπο-
χρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. να µη µεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της ε-

πένδυσης, χωρίς προηγούµενη έγκριση του αρµοδίου
οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 17, και υπό τους όρους
της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια, ε-
ντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της µη µε-
ταβολής του είδους και του ποσοστού της, 
ζ. να µην εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυ-

θείσας επένδυσης µετά την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου και µέχρι τη λήξη τήρησης των µακροχρό-
νιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούµενη έγκριση της µε-
ταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 17 και υπό τους όρους
της φερεγγυότητας του µισθωτή και της συνέχισης της
λειτουργίας της ενισχυόµενης επένδυσης στο ίδιο παρα-
γωγικό αντικείµενο. Την ευθύνη για την τήρηση των ό-

ρων υπαγωγής υπέχει ο εκµισθωτής. Η υποχρέωση
προηγούµενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση
εκµίσθωσης της επένδυσης πριν την ολοκλήρωση του ε-
πενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης ε-
κτείνεται και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,
η. να µην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφη-

θούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον ο-
ποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προη-
γούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 17. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολο-
κλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λει-
τουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµε-
νο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φο-
ρέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την απόφαση υπαγωγής, 
θ. να γνωστοποιούν κάθε µεταβολή των στοιχείων

τους, όπως επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα, στοιχεία επι-
κοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή
της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την
ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εται-
ρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έ-
παυσε να είναι µεσαία ή µικρή επιχείρηση, επέρχεται
µείωση του αντίστοιχου ποσοστού ενίσχυσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17,
ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

(Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπα-
γωγής, µέχρι τη λήξη του προβλεπόµενου διαστήµατος
τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυ-

σης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης
της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού
Νόµου,
ιβ. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής

(Δ.Φ.Α.) µέσω ΠΣΚΕ στις οριζόµενες προθεσµίες υποβο-
λής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, από το πρώτο έ-
τος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος µέχρι την εξά-
ντληση του δικαιούµενου ποσού ή µέχρι την παρέλευση
των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεµελίωση του δικαιώ-
µατος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα στη
Δ.Φ.Α. στοιχεία θα διασταυρώνονται από την αρµόδια υ-
πηρεσία µε τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήµατος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστι-
κά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής
απαλλαγής, 
ιγ. να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες,

βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιµετώπισης στην α-
ξιολόγηση και στις παρεχόµενες ενισχύσεις, σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις γ΄, ε΄, στ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου
12. 

4. Η γνωστοποίηση των µεταβολών των περιπτώσεων
ε΄ και θ΄ της προηγούµενης παραγράφου, µε τα σχετικά
δικαιολογητικά, πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. ε-
ντός διµήνου από τη συντέλεσή τους.

5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσο-
νται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν λεπτοµε-
ρείς φακέλους µε τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά
έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η
πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής,
ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργού-
νται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται
για δέκα (10), έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της
τελευταίας ενίσχυσης. 

6. Με την απόφαση προκήρυξης καθορίζονται πρόσθε-
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τες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ενωσιακό Δί-
καιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και
για τους φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπά-
γονται στις διατάξεις του παρόντος και εντάχθηκαν σε
καθεστώς συγχρηµατοδότησης. 

Άρθρο 22

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτι-
κών σχεδίων διενεργείται ετησίως µε την αποστολή
στοιχείων από τους φορείς, στην αρµόδια υπηρεσία της
παραγράφου 2 του άρθρου 13, το αργότερο εντός δύο
(2) µηνών από τη συµπλήρωση εκάστου έτους λειτουρ-
γίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ηµεροµη-
νίας ολοκλήρωσης και µέχρι τη λήξη του προβλεπόµε-
νου διαστήµατος τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώ-
σεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται µέσω του ΠΣΚΕ και α-
φορούν στα εξής:
α) τεκµηρίωση της νόµιµης λειτουργίας του φορέα του

επενδυτικού σχεδίου,
β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου,
γ) τεκµηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενι-

σχυθείσας επένδυσης,
δ) τεκµηρίωση των θέσεων απασχόλησης,
ε) τυχόν ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται µε την α-

πόφαση προκήρυξης.
2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε

τυχαίο δείγµα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% των
επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύµ-
φωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, βάσει καταλό-
γου που καταρτίζεται µέσω του ΠΣΚΕ. Ο κατάλογος
µπορεί να τροποποιείται προκειµένου να συµπεριλη-
φθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν εν-
δείξεις για µη τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεών
τους. Ο έλεγχος διενεργείται κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 16.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικά µε την παρακολούθηση τήρησης των
µακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

Άρθρο 23
Κυρώσεις 

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 21 περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄ και ι΄ σε περίπτωση ενίσχυσης µισθολογικού κό-
στους, ή εν γένει παραβάσεων των όρων συµβατότητας
µε το Γ.Α.Κ., πλέον των προαναφερόµενων διατάξεων
του παρόντος, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και α-
νακτάται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµόσιων εσόδων
το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξηµένο κατά το ποσό
των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχε-
τικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δη-
µόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από
την αρµόδια Δ.Ο.Υ.. 

2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 21 µπορεί να α-
νακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενί-
σχυση ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί µέρος αυτής προ-
σαυξηµένη κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την ε-

κάστοτε καταβολή. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση
αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επι-
βάλλεται η κύρωση της ολικής ή µερικής απώλειας του
φορολογικού οφέλους ή καταβολής του συνόλου ή µέ-
ρους τυχόν µη αποδοθέντος φόρου προσαυξηµένου κα-
τά το ποσό των νόµιµων τόκων από το κάθε έτος χρήσης
της ωφέλειας. 

3. Σε περιπτώσεις µη τήρησης των ειδικών όρων υπα-
γωγής του άρθρου 12 επιστρέφεται το πρόσθετο ποσό ε-
νίσχυσης προσαυξηµένο κατά ποσοστό 10%.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έ-
χουν αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα ο-
δηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής του επενδυτι-
κού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε
στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστο-
ποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
α. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δο-

θεί τµήµα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακα-
λείται και επιστρέφεται η χορηγηθείσα ενίσχυση, 
β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το

σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
5. Οι συνέπειες, που προβλέπονται στις παραγράφους

1, 2 και 3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός
δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίλη-
ψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας.

6. Σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 και
στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 επιβάλλεται στο φο-
ρέα πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έ-
ως 3% της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, για κάθε έτος
µη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπό-
θεσης. Σε περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση παραβία-
σης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται άµεσα έλεγ-
χος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 και επιβάλλονται οι
αντίστοιχες κυρώσεις του παρόντος άρθρου. 

7. Για την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 2
και 3 εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθε-
σης και λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια,
όπως ιδίως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύ-
ψος του ποσοστού συµµετοχής στην εταιρική σύνθεση
της εταιρίας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης
που εκµισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιου-
σιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστη-
καν, καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και
λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγω-
γής. Η επιβολή µερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενί-
σχυσης µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% και 30%.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού εξειδικεύονται περαιτέρω οι προβλεπόµε-
νες κυρώσεις και καθορίζεται ο τρόπος επιβολής των και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος για την ανάκληση του φορολογι-
κού οφέλους, την καταβολή των οφειλόµενων φόρων,
τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του
οφειλόµενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 24
Μητρώο Αξιολογητών

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης
των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μη-
τρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του
π.δ. 33/2011, όπως ισχύει, εκτός αν ορίζεται άλλως στην
απόφαση προκήρυξης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά
για την κατάρτιση και επιµόρφωση των αξιολογητών και
την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολο-
γητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυ-
τές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από
τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος α-
ναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξια-
κού νόµου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α-
ποζηµιώσεις των µελών του Ε.Μ.Π.Α., για τη συµµετοχή
τους στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 14.

5. Για όσους εκ των µελών του Μητρώου Αξιολογητών
ασκήσουν καθήκοντα αξιολογητών εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 όπως ισχύ-
ει, περί υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
και Δήλωσης Οικονοµικών Συµφερόντων. 

Άρθρο 25
Μητρώο Ελεγκτών

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθη-
σης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται
το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)
του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), όπως ισχύει, εκτός αν ορίζεται
άλλως στην απόφαση προκήρυξης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά
για την κατάρτιση και επιµόρφωση των ελεγκτών και την
περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελε-
γκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυ-
τές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών από τη
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος αναρ-
τάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού
νόµου.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α-
ποζηµιώσεις των µελών του ΕΜΠΕ, για τη συµµετοχή
τους στη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας
αποζηµίωσης και υπερωριακής τους απασχόλησης. Για
τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλή-
λων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Για τα µέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 όπως

ισχύει, περί υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστα-
σης και Δήλωσης Οικονοµικών Συµφερόντων, σύµφωνα
µε το άρθρο 229 του ν. 4281/2014. 

Άρθρο 26
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων 

και Ελέγχου Διαδικασιών

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώ-
ων και Ελέγχου Διαδικασιών. Η επιτροπή είναι πενταµε-
λής και αποτελείται από υπαλλήλους του ως άνω Υπουρ-
γείου ή και των Περιφερειών. Η Επιτροπή αυτή ασκεί σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου
2 του άρθρου 13 τις εξής αρµοδιότητες:
α. εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών

και ελεγκτών και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, µε α-
πόφαση του οποίου εγγράφονται στα Μητρώα,
β. παρακολουθεί τη συµµόρφωση των εγγεγραµµένων

στα Μητρώα στις διατάξεις τους παρόντος, καθώς και
την ορθή εφαρµογή εκ µέρους τους του κανονιστικού
πλαισίου, 
γ. µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγε-

γραµµένους στα Μητρώα, να επιβάλει την προσωρινή
τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς τον Υπουργό
την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που διαπι-
στώνεται πληµµελής ή εκπρόθεσµη εκπλήρωση των κα-
θηκόντων τους, 
δ. διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης ή ε-

λέγχου που υποβάλλουν οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα,
ε. συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των δύο Μητρώων, ο

οποίος περιλαµβάνει τα σχετικά µε τα προσόντα και την
αξιολόγηση των εγγεγραµµένων σε αυτά.

2. Η Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους υποβάλει έκθεση
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού για την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ε-
φαρµογής του αναπτυξιακού νόµου, καθώς και προτά-
σεις για τη βελτίωσή τους. 

3. Οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας της
Επιτροπής θα εξειδικευθούν στην απόφαση σύστασής
της.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α-
ποζηµιώσεις των µελών της ως άνω Επιτροπής, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 27
Γνωµοδοτική Επιτροπή

1. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσε-
ων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων
των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συµ-
µόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ε-
λεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υ-
παχθεί στις διατάξεις του παρόντος, εκδίδονται κατόπιν
γνωµοδότησης Γνωµοδοτικών Επιτροπών. Οι Επιτροπές
αυτές συνιστώνται και συγκροτούνται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 7 του άρθρου 14.
Στην απόφαση συγκρότησης ορίζεται η σύνθεση της Επι-
τροπής, τυχόν ειδικές περιπτώσεις σχετικά την έκδοση
αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρξης
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παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων για τις οποίες α-
παιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση, καθώς και κάθε
θέµα σχετικό µε τον τρόπο λειτουργίας της. Ο αριθµός
των µελών µε δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα δεκαπέντε (15) και θα προέρχονται από στελέχη των
φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 13, συναρµόδιων
υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων, καθώς και από
εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και ειδικούς σε
θέµατα επενδύσεων. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α-
ποζηµιώσεις των µελών των ως άνω Επιτροπών. Για τον
καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Καθορισµός ποσών ενισχύσεων 

στα επιµέρους καθεστώτα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται ετη-
σίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται α-
νά καθεστώς, που συστήνεται και προκηρύσσεται βάσει
του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπρο-
σαρµόζονται τα ως άνω ποσά, έως το προβλεπόµενο
στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού κατανέµονται τα ποσά της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου µεταξύ των αρµόδιων Φορέων ε-
φαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 

Άρθρο 29 
Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων

1. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσ-
σονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού ή µε κοινές αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τυχόν συ-
ναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.

2. H απόφαση προκήρυξης περιλαµβάνει κατ’ ελάχι-
στον τα παρακάτω: 
α. το στόχο του καθεστώτος, 
β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβο-

λής των αιτήσεων υπαγωγής,
γ. τον συνολικό προϋπολογισµό του καθεστώτος και

την προέλευση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για κάθε
κύκλο υποβολής,
δ. τους αρµόδιους φορείς εφαρµογής του καθεστώτος

ενίσχυσης,
ε. τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τις προδιαγραφές

των σχεδίων που είναι επιλέξιµα,
στ. τους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, όπου αυτό

απαιτείται,
ζ. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη

βαθµολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο προκειµέ-
νου να είναι επιλέξιµο,
η. τη µορφή και το ύψος των χορηγούµενων ενισχύσε-

ων, 
θ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόµενων φορέων, τόσο

κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου όσο και µετά
την ολοκλήρωσή του,
ι. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων

υπαγωγής, αιτηµάτων τροποποίησης των αποφάσεων υ-
παγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, 
ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή

των αιτήσεων υπαγωγής, τροποποίησης, ελέγχου, ολο-
κλήρωσης και παρακολούθησης της τήρησης µακροχρό-
νιων υποχρεώσεων,
ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίη-

ση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης.

3. Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης
συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθµου έρ-
γου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ε-
νίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του µισθολογικού
κόστους, όπως ορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφα-
ση της παραγράφου 1 του άρθρου 28, αποτελεί τον προ-
ϋπολογισµό του ενάριθµου έργου. 

Άρθρο 30
Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος, υπό το συντονισµό και σε συνεργασία µε τη
Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά
και ποιοτικά δεδοµένα των ενισχυόµενων επενδύσεων
και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες εν-
δεικτικά περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τους πό-
ρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν,
τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανά κλάδο και
περιφέρεια, τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων στις επι-
χειρήσεις που τις λαµβάνουν, την επίδρασή τους στην α-
νάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις τόσο στον
Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο Πρόγραµµα Δηµο-
σίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού υποβάλλει το πρώτο τρίµηνο εκάστου έ-
τους σχετική έκθεση – απολογισµό για την εφαρµογή
του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 31
Όρια Κοινοποίησης – Παρακολούθηση – Δηµοσιότητα

1. Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα κα-
θεστώτα ενισχύσεων του παρόντος έχουν εφαρµογή τα
όρια κοινοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4
Γ.Α.Κ..

2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφα-
σης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. 

3. Οι φορείς εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης
διατηρούν λεπτοµερείς φακέλους των επενδυτικών σχε-
δίων, προκειµένου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που
διενεργούνται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυ-
λάσσονται για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία κατά
την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση δυνάµει
του καθεστώτος. 

4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρµογή των
καθεστώτων του παρόντος αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο
διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται µέσω της
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ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει
ενηµερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελί-
δα αυτή επέχουν θέση δηµοσίευσης.

5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνα-
τότητα παρακολούθησης µέσω του ΠΣΚΕ της πορείας
του συνόλου των αιτηµάτων τους. 

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έχει εφαρ-
µογή το άρθρο 9 Γ.Α.Κ.. 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενι-
σχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» είναι οι επιχειρή-
σεις που ορίζονται στο άρθρο 6, µε την επιφύλαξη της υ-
ποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου 33.

2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται
τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, µε εξαίρεση τα προ-
βλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 7.

Άρθρο 33
Επιλέξιµες Δαπάνες

Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ-
δια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες: 
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων,
β) αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων όχι παλαιότε-

ρων των επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης κτή-
σης τους, που προέρχονται από παραγωγική µονάδα για
την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ) η αγορά πραγµατοποιείται από τον φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή, 
γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται µε τους συνήθεις ό-

ρους της αγοράς,
δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο

παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται
από τις επιλέξιµες δαπάνες, και
εε) η αγορά πραγµατοποιείται από ΜΜΕ,
γ) µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων

µηχανηµάτων µε την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν
στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
δ) αγορά µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε τους πε-

ριορισµούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8. 

Άρθρο 34
Είδος ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθε-

στώς ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλ-
λαγής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 10.

Άρθρο 35
Ύψος Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορη-
γούνται µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περι-
φερειακών Ενισχύσεων του άρθρου 11.

Άρθρο 36
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης του
άρθρου 14 µε κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην από-
φαση προκήρυξης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διε-
νεργείται διοικητικός έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 16. Επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται επί
τυχαίου δείγµατος σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις
εκατό (20%) των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 37
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ-
τος είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται
τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7.

Άρθρο 38
Επιλέξιµες Δαπάνες

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8.

2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο
παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ-
θούν και: α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1 και 6 του
άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης
από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου
9.

3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι-
πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι-
σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης
της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α-
πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 9.

5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών
Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν-
δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω-
γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για
τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
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6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις
δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9. 

Άρθρο 39
Είδη ενίσχυσης

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής α-
παλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις
α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 12 ενισχύονται επιπλέον µε το κίνητρο της
επιχορήγησης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 10.

Άρθρο 40
Ύψος Ενίσχυσης

1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χο-
ρηγούνται:
α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερει-

ακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8 και
β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης,

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των
παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 38.

2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ορί-
ζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επι-
τρεπόµενης έντασης ενίσχυσης. 

Άρθρο 41
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά
σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

Άρθρο 42
Ορισµός, δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ-
τος είναι οι υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες Μι-
κροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

2. «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» θεωρούνται για τις ανά-
γκες του παρόντος οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες ανε-
ξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που κατά την ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχει πα-
ρέλθει επταετία από την ηµεροµηνία καταχώρισή τους
στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν συσταθεί µέσω συγχώνευ-
σης, εκτός εάν η καθεµία από αυτές εµπίπτει στον περιο-
ρισµό της επταετίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως νέες ανε-
ξάρτητες ΜΜΕ: αα) οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες
ΜΜΕ, οι οποίες ελέγχονται από µετόχους επιχειρήσεων
που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο

δωδεκάµηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε
όµορες αγορές, ββ) οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες
ΜΜΕ που έχουν συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επι-
χειρήσεις.

3. Ανεξάρτητη επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση που
δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη
επιχείρηση, κατά την έννοια του Παραρτήµατος I ΓΑΚ
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ» και µε τους παρακάτω περιορισµούς.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που
περιγράφονται στο ανωτέρω Παράρτηµα του ΓΑΚ, µέσω
φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ε-
νεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες
επιχειρήσεις εφόσον:
α. ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων

τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές,
β. τα φυσικά πρόσωπα συνδέονται κατά την έννοια της

παραγράφου 3 του Παραρτήµατος I ΓΑΚ «ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΜΕ» µε µεγάλες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τις αγο-
ρές (ακόµα και αν δεν πρόκειται για την ίδια αγορά ή για
όµορες αγορές) που ασκούν το σύνολο ή τµήµα των
δραστηριοτήτων τους. Στις οµάδες φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού, προσµετρώνται επιπλέον και
οι συγγενείς α΄, β΄ βαθµού και οι σύζυγοι αυτών.

4. Ο περιορισµός της προηγούµενης παραγράφου δεν
καταλαµβάνει τις ατοµικές πολύ µικρές επιχειρήσεις.

5. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται
τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7.

Άρθρο 43
Επιλέξιµες Δαπάνες

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8.

2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο
παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ-
θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1 και 6 του
άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης α-
πό ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.

3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι-
πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι-
σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης
της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α-
πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 9.

5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών
Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα ΜΔΝ, παρα-
γωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής θερµότητας/ψύξης
από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 9.

6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις
δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9. 

Άρθρο 44
Είδη ενίσχυσης

Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ-
δια ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλα-
γής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής
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µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ-
γούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περι-
πτώσεις α΄, β΄, γ΄, και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
8.

Άρθρο 45
Ύψος Ενίσχυσης

1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς
χορηγούνται:
α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερει-

ακών Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8, 
β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυ-

τά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παρα-
γράφων 2 έως 6 του άρθρου 43.

2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 ορί-
ζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επι-
τρεπόµενης έντασης ενίσχυσης. 

Άρθρο 46
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά
σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

Άρθρο 47
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μι-
κροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

2. Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθε-
στώς αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια
της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παρα-
γωγή καινοτόµων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικα-
στικών ή οργανωτικών καινοτοµιών. Τα ανωτέρω σχέδια
πρέπει να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 
α) να αξιοποιούν αποτελέσµατα έρευνας και ανάπτυ-

ξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών
αποτελεσµάτων και του παραγόµενου προϊόντος ή της
παρεχόµενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται
στην εµπορική εκµετάλλευση του παραχθέντος ερευνη-
τικού αποτελέσµατος,
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό

τους µε τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινο-
τοµιών, µε έργα και προγράµµατα ανάπτυξης και αξιο-
ποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού
δυναµικού,
γ) να αποσκοπούν στην εφαρµοσµένη χρήση της γνώ-

σης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων,

διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άµεσης
παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισµού
των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των
υπηρεσιών ως καινοτοµικών.

Άρθρο 48
Επιλέξιµες δαπάνες

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8.

2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο
παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ-
θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 3, 4 και
6 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύ-
ξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 9.

3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι-
πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι-
σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης
της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α-
πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγρά-
φων 3, 4 και 7 του άρθρου 9.

5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών
Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν-
δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω-
γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για
τις δαπάνες των παραγράφων 3,4 και 8 του άρθρου 9.

6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις
δαπάνες των παραγράφων 3,4 και 9 του άρθρου 9. 

Άρθρο 49
Είδη ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενι-
σχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής,
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ-
γούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περι-
πτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
8.

Άρθρο 50
Ύψος ενισχύσεων

1. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:
α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ε-

νισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και
β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζο-

νται στο άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες των πα-
ραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48.

2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθε-
στώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων, εξαιρουµέ-
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νων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορή-
γησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%).

Άρθρο 51
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά
σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Δικαιούχοι ενίσχυσης 

1. Επιχειρηµατικές συστάδες (cluster) θεωρούνται για
τις ανάγκες του παρόντος δίκτυα επιχειρήσεων, στα ο-
ποία µπορούν να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά
ιδρύµατα (πανεπιστήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανι-
σµοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.),
που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφε-
ρειακό επίπεδο και έχουν θεµατική εστίαση. Οι επιχειρη-
µατικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από
φορέα διαχείρισης µε νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6, στον οποίο συµµετέ-
χουν όλα τα µέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχει-
ρηµατικής συστάδας την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και ε-
φαρµόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανά-
πτυξή της και δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για καθέναν
από τους συµµετέχοντες σε αυτήν.

2. Στις επιχειρηµατικές συστάδες που υπάγονται στο
παρόν καθεστώς πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον: 
α) οχτώ (8) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που

πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή
στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ή 
β) πέντε (5) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που

πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νοµούς της ε-
πικράτειας.
Αν οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται συνδυαστικά στις

γεωγραφικές περιοχές των περιπτώσεων α΄και β΄ της
προηγούµενης παραγράφου, ο ελάχιστος απαιτούµενος
αριθµός συµµετεχόντων στην επιχειρηµατική συστάδα
προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία προς τις περιπτώσεις
αυτές, µε βάση τους νοµούς στους οποίους πραγµατο-
ποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το
50% του επιλέξιµου κόστους. Αν στην επιχειρηµατική
συστάδα συµµετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεµένες ή συ-
νεργαζόµενες, αυτές θεωρούνται ως µία για τον προσ-
διορισµό του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού επιχειρή-
σεων της παρούσας παραγράφου. 

3. Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος κα-
θεστώτος µπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρι-
σης υφιστάµενων ή υπό σύσταση επιχειρηµατικών συ-
στάδων και όχι από µεµονωµένα ή εν δυνάµει µέλη της.
Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κα-
τά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παρό-
ντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας η οποία

τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Ο φορέας διαχείρι-
σης συνιστά το φορέα υλοποίησης του ενισχυόµενου ε-
πενδυτικού σχεδίου. 

Άρθρο 53
Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια
των οποίων οι κοινές δράσεις τελούν σε συνάφεια ή
προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστη-
ριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν
τις επιχειρηµατικές συστάδες. Υπαγόµενα επενδυτικά
σχέδια είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 και κατά πα-
ρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 µπορούν να υ-
παχθούν και επενδυτικά σχέδια, των οποίων η κοινή δρά-
ση αφορά στους εξής Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότη-
τας:

-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70.2- Δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρι-

σης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-

τες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.

Άρθρο 54
Επιλέξιµες δαπάνες

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8.

2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο
παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ-
θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1 και 6 του
άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης
από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου
9.

3. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α-
πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 9.

5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών
Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν-
δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω-
γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για
τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9.

6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις
δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.

7. Οι επιχειρηµατικές συστάδες, οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται ως καινοτοµικές , ενισχύονται µόνο για τις δαπά-
νες της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

Άρθρο 55
Είδη ενισχύσεων

1. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς
που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές συστάδες. 

2. Οι επιχειρηµατικές συστάδες που αποτελούνται από
ΜΜΕ, ενισχύονται µε τις ενισχύσεις της φορολογικής α-
παλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
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δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, της παραγράφου 1
του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1
του άρθρου 8.

3. Στις επιχειρηµατικές συστάδες, στις οποίες περι-
λαµβάνεται µεγάλη επιχείρηση µε ποσοστό συµµετοχής
στο φορέα διαχείρισης µεγαλύτερο του 50%, παρέχο-
νται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδό-
τησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης
του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

Άρθρο 56
Ύψος Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:
α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ε-

νισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και 
β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζο-

νται στο άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες του άρ-
θρου 54.

Άρθρο 57
Ενισχύσεις για συνεργατικούς 
σχηµατισµούς καινοτοµίας

1. Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί καινοτοµίας (επιχειρη-
µατικές συστάδες καινοτοµίας- clusters καινοτοµίας)
πρέπει να πληρούν, εκτός από τις προϋποθέσεις των
προηγούµενων άρθρων, και τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 27 Γ.Α.Κ..

2. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό
και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηµατισµού
καινοτοµίας είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες, παρέ-
χεται µε διαφάνεια και άνευ διακρίσεων και οι όροι της
δηµοσιεύονται. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηµατοδοτή-
σει τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών δαπανών του
συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας µπορούν να έ-
χουν πρόσβαση µε ευνοϊκότερους όρους. Η πρόσβαση
είναι ανάλογη προς τη συµβολή της επιχείρησης στις ε-
πενδυτικές δαπάνες για να αποφεύγεται η υπεραντι-
στάθµιση.

3. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλι-
σµού του συνεργατικού σχηµατισµού και τη συµµετοχή
στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιµή της α-
γοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος. 

Mε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών,
προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊό-
ντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών
ως καινοτοµικών. 

Άρθρο 58
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο-
λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά
σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 59
Έννοια και σκοπός

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προβλέ-
πεται η εκ µέρους του ελληνικού Δηµοσίου δυνατότητα
ίδρυσης ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ε-
πιχειρηµατικού κινδύνου (εφεξής «Ταµεία Συµµετοχών»
Funds of Funds), κατά την έννοια των ορισµών της παρα-
γράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συµµετοχής ή παροχής
εξουσιοδότησης σε υφιστάµενους οργανισµούς που ε-
πενδύουν µέσω νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, για
την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα
Ταµεία Συµµετοχών έχουν τη νοµική µορφή οργανισµού
εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α΄253). Η
χρηµατοδότηση των ανωτέρω Ταµείων πραγµατοποιεί-
ται από το Εθνικό ή Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

2. Τα Ταµεία Συµµετοχών µπορούν να ιδρύουν και να
συµµετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταµεία συµµετοχών (ε-
φεξής «Ταµεία» - Funds), για την επίτευξη επιµέρους
στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο.
Τα ειδικότερα αυτά Ταµεία έχουν τη νοµική µορφή αµοι-
βαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του άρ-
θρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄54) ή οργανισµών εναλλα-
κτικών επενδύσεων. 

3. Όλα τα ανωτέρω ταµεία θα επιδιώκουν µόχλευση
των κεφαλαίων τους µε περαιτέρω επενδυτική συµµετο-
χή, µε απώτερο στόχο το µέγιστο αναπτυξιακό αποτέλε-
σµα. 

4. Με τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ταµείων επι-
διώκονται ενδεικτικά τα εξής:
α) η δηµιουργία νέων και η µεγέθυνση υφισταµένων ε-

πιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έµφαση
στη καινοτοµία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό
προσανατολισµό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαι-
τέρω ανάπτυξης,
β) η αναδιάρθρωση βιώσιµων επιχειρήσεων, 
γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και

Μεσαίες Επιχειρήσεις, 
δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούν από
250 έως 500 εργαζόµενους. 

Άρθρο 60 
Είδη ενισχύσεων

1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω των ανωτέρω τα-
µείων παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α΄και
β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις
χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ήτοι: 
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική

χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης
επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες
επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότη-
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σης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέ-
ξιµες επιχειρήσεις.

2. Οι ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κιν-
δύνου προς τις επιλέξιµες επιχειρήσεις µπορούν να λαµ-
βάνουν τη µορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφα-
λαίων, δανείων ή συνδυασµού αυτών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ.

Άρθρο 61
Διαχείριση και εποπτεία

1. Η διαχείριση των ταµείων του άρθρου 59 µπορεί να
ανατίθεται σε ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης οργανι-
σµών εναλλακτικών επενδύσεων. Η επιλογή των διαχει-
ριστών, το ύψος αµοιβής τους, το επίπεδο µόχλευσης, ο
έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους απο-
τελούν αντικείµενο των Ταµείων Συµµετοχών. Με προε-
δρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονο-
µικών, συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού οι απαιτούµενες διοικητικές
δοµές και υπηρεσίες για το συντονισµό και την εποπτεία
της σύννοµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των α-
νωτέρω Ταµείων. 

2. Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιµων επιχει-
ρήσεων προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ι-
διωτικής συµµετοχής, η επιλέξιµη χρηµατοπιστωτική
µορφή ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης α-
νά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθµί-
σεις σχετικά µε τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέ-
ρω ταµείων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ι-
διωτικών Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 Γ.Α.Κ.. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής µπορεί να συσταθεί µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθεστώς επιχει-
ρηµατικού κινδύνου για µεγάλες επιχειρήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Άρθρο 62
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήµα-
τα µε τη µορφή ολοκληρωµένων επενδυτικών προγραµ-
µάτων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεµονωµένα ε-
πενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηµα-
τικών συστάδων. Τα ολοκληρωµένα επενδυτικά προ-
γράµµατα ορίζονται ως το συνολικό πλαίσιο δράσεων µε
ολοκληρωµένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυ-
ξης µε πολλαπλασιαστικά οφέλη.

2. Εκτός των ενισχυόµενων επιχειρήσεων και των επι-
χειρηµατικών συστάδων, στα επενδυτικά σχήµατα δύνα-
νται να συµµετέχουν, οργανισµοί έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονοµικοί παρά-
γοντες. Οι ως άνω φορείς µπορούν να συµµετέχουν µε
δικαίωµα ενίσχυσης µέχρι ποσοστού 10% του συνολικού
ενισχυόµενου προϋπολογισµού και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 7. Τα επιµέρους απαιτούµενα

στοιχεία και χαρακτηριστικά κάθε τέτοιου ολοκληρωµέ-
νου επενδυτικού προγράµµατος, καθώς και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια, ορίζονται στην απόφαση προκήρυ-
ξης.

Άρθρο 63
Είδη ενισχύσεων

1. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των συµµετε-
χουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενι-
σχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδό-
τηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότηση κόστους
δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 8, εξαιρουµένων των µεγάλων επιχειρήσεων, οι
οποίες δεν ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης. 

2. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρη-
µατικών συστάδων παρέχονται τα είδη ενισχύσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 55. 

Άρθρο 64
Διαδικασία

1. Κάθε επενδυτικό σχήµα υποβάλλει ολοκληρωµένο
επενδυτικό πρόγραµµα µέσω ΠΣΚΕ, το οποίο περιλαµβά-
νει:
α) µελέτη σκοπιµότητας ανεξαρτήτως ύψους των µε-

µονωµένων επενδυτικών σχεδίων, µε βάση τις προδια-
γραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση
προκήρυξης και 
β) τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσε-

ων και των επιχειρηµατικών συστάδων. 
Η υποβολή των προτάσεων συνοδεύεται από την κα-

ταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται
στην απόφαση προκήρυξης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης των ο-
λοκληρωµένων επενδυτικών προγραµµάτων και των µε-
µονωµένων επενδυτικών σχεδίων. Τα ολοκληρωµένα ε-
πενδυτικά προγράµµατα αξιολογούνται µε τη µέθοδο
της συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ τα µεµονωµένα επεν-
δυτικά σχέδια αξιολογούνται µε τη µέθοδο της άµεσης
αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. 

3. Κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωµένων επενδυ-
τικών προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω
κριτήρια:
α) η τεκµηρίωση των πρόσθετων ωφελειών που θα

προκύπτουν από το ολοκληρωµένο επενδυτικό πρό-
γραµµα σε σχέση µε τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια
για την εθνική οικονοµία, την τοπική οικονοµία και την εν
γένει ανάπτυξη της περιοχής,
β) η συµφωνία των στόχων του ολοκληρωµένου προ-

γράµµατος µε τους εθνικούς και περιφερειακούς στό-
χους της στρατηγικής ανάπτυξης,
γ) η δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας,
δ) οι προοπτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας είτε σε

τελικά προϊόντα είτε σε ενδιάµεσα προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας σε διεθνείς αλυσίδες,
ε) η ενίσχυση των τοπικών διασυνδέσεων και της ολο-

κλήρωσης της περιφερειακής οικονοµίας, 
στ) η αναβάθµιση της αξιοποίησης πρώτων υλών και

ενδιάµεσων εισροών από την περιοχή ή τη χώρα.
4. Μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής του ολοκλη-

67



ρωµένου επενδυτικού προγράµµατος, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συνι-
στάται, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ιδιω-
τικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, πενταµελής επιτρο-
πή παρακολούθησης µε αντικείµενο την υποβοήθηση του
επενδυτικού σχήµατος για την υλοποίηση του επενδυτι-
κού προγράµµατος. Η ως άνω επιτροπή στελεχώνεται µε
στελέχη της υπηρεσίας ή/και των αντίστοιχων Περιφε-
ρειών.

5. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολό-
γησης και υπαγωγής, τις διαδικασίες ελέγχου, την τήρη-
ση υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίη-
σης των επενδυτικών προγραµµάτων και σχεδίων του
παρόντος καθεστώτος καθορίζονται στην απόφαση προ-
κήρυξης.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Άρθρο 65
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ-
τος είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, µε
τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου.

2. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια είναι όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 µε
εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 7, εφόσον συντρέχουν σωρευ-
τικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης υπερ-

βαίνει τα είκοσι (20) εκατοµµύρια ευρώ, 
β) το επενδυτικό σχέδιο δηµιουργεί τουλάχιστον δύο

(2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατοµµύριο ευρώ επι-
λέξιµου κόστους επένδυσης.

Άρθρο 66
Επιλέξιµες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο παρόν κα-
θεστώς ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ-
θρου 8, καθώς και για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 3,
4, 6 και 8 (µόνο για αυτοπαραγωγή) του άρθρου 9.

Άρθρο 67
Είδος Ενίσχυσης

1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά
σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της σταθεροποίησης
του ισχύοντος κατά την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώ-
πων και νοµικών οντοτήτων για χρονικό διάστηµα, το ο-
ποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας µπορεί να κάνει
χρήση του παγιοποιηµένου συντελεστή φορολογίας ει-
σοδήµατος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έ-
ναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν
µειωθεί ο συντελεστής εφαρµόζεται ο εκάστοτε µειωµέ-
νος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορο-
λογίας εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενί-
σχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του
Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και µέχρι του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων

(10.000.000) ευρώ 
2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να

κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 µε ποσοστό ε-
νίσχυσης 10% του ενισχυόµενου κόστους της επένδυ-
σης ανεξαρτήτως του µεγέθους της επιχείρησης κατά
παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του άρθρου 11, και
έως του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευ-
ρώ. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινή-
τρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Άρθρο 68
Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Οι φορείς των υπαγόµενων στο παρόν καθεστώς επεν-
δυτικών σχεδίων µπορούν να κάνουν χρήση της διαδικα-
σίας ταχείας αδειοδότησης µέσω της Γενικής Διεύθυν-
σης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατ’ αναλογική εφαρµο-
γή του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) χωρίς τις
προβλεπόµενες στο νόµο αυτό διαδικασίες υπαγωγής.
Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν µπορούν να κάνουν
χρήση καµίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθµίσεων του
ν. 3894/2010. 

Άρθρο 69
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά
µέσω του ΠΣΚΕ σε ηλεκτρονική µορφή. 

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κα-
τά τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, όπως αυτή ορί-
ζεται στις διατάξεις του άρθρου 14. 

3. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος
θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος µετά την ολοκλήρω-
ση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης. Σε περίπτωση που ο φορέας κάνει χρήση της φορο-
λογικής απαλλαγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 10, εφαρµόζονται τα άρθρα 14 και 16. 

4. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα επί
µέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης
και η στάθµισή τους, το ελάχιστο όριο βαθµολογίας, κα-
θώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να
συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο για να υπαχθεί στο
παρόν καθεστώς. 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 70
Σύσταση του Αναπτυξιακού Συµβουλίου

Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού Αναπτυξιακό Συµβούλιο. Το Αναπτυξιακό
Συµβούλιο αποτελείται από την Επιστηµονική Επιτροπή
και την Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Δι-
οίκησης (ΕΚΕΔΔ). 
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Άρθρο 71 
Σύνθεση και αρµοδιότητες 

της Επιστηµονικής Επιτροπής

1. Η Επιστηµονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συµ-
βουλίου αποτελείται από έντεκα (11) µέλη µε τριετή θη-
τεία, εκ των οποίων ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντι-
πρόεδρος και εννέα (9) τακτικά µέλη. Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
και Επιστηµονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραµµα-
τισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ο Πρόεδρος
και τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, είναι ε-
πιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδίκευση σε
ζητήµατα ανάπτυξης. Απαιτείται να είναι κάτοχοι κατ’ ε-
λάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ιδιαίτερη ε-
παγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού της ανά-
πτυξης. 

2. Οι αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής εί-
ναι, ιδίως, οι ακόλουθες: 
α) Η επεξεργασία θέσεων και η κατάρτιση προτάσεων

για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό, συµπεριλαµβα-
νοµένης της εισήγησης συγκεκριµένων µέτρων πολιτι-
κής για την ανάπτυξη, µε ενσωµάτωση της περιφερεια-
κής διάστασης και της διεθνούς εµπειρίας. 
β) Η κατάρτιση προτάσεων για το σχεδιασµό των εθνι-

κών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων.
γ) Ο καθορισµός των γενικών κατευθύνσεων για τη

βελτίωση των ακολουθούµενων αναπτυξιακών δράσεων. 
δ) Ο συντονισµός και η επιτελική παρακολούθηση της

εφαρµογής των αναπτυξιακών µέτρων και προγραµµά-
των.
ε) Η κατάρτιση προτάσεων για τον αποτελεσµατικότε-

ρο συντονισµό όλων των αναπτυξιακών εργαλείων του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
στ) Η κατάρτιση προτάσεων για την κωδικοποίηση και

απλοποίηση της νοµοθεσίας, µε στόχο την άρση των ε-
µποδίων για την επίτευξη της ανάπτυξης.
ζ) Η διατύπωση γνώµης, για επιµέρους ζητήµατα που

αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κατόπιν
σχετικών ερωτηµάτων, που υποβάλλονται από τα µέλη
του Υπουργικού Συµβουλίου ή τον Πρωθυπουργό. 
η) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής στρατη-

γικής προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, στην οποία αποτυπώνονται προτάσεις για τον α-
ναπτυξιακό σχεδιασµό. 
θ) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικό-

τητα της ελληνικής οικονοµίας, προς τον Υπουργό Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
ι) Η χάραξη των αξόνων προτεραιότητας του Αναπτυ-

ξιακού Συµβουλίου, βάσει των οποίων διεξάγεται ο διά-
λογος µε τους κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς φορείς,
στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κοινωνικών Ε-
ταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ). Η Επιστηµονι-
κή Επιτροπή δύναται να αιτείται την υποβολή απόψεων,
εκ µέρους της ΕΚΕΔΔ, επί συγκεκριµένου αναπτυξιακού
θέµατος. 
ια) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού για την ανάθεση µελετών σε εξει-
δικευµένους συµβούλους. 
ιβ) Η διοργάνωση ηµερίδων και επιστηµονικών εκδη-

λώσεων σχετικά µε ζητήµατα αρµοδιότητάς του. 

Άρθρο 72
Σύνθεση και αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών

Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)

1. Η ΕΚΕΔΔ αποτελείται από είκοσι ένα (21) µέλη. Η
θητεία των µελών της ΕΚΕΔΔ ορίζεται τριετής. Τα µέλη
της ΕΚΕΔΔ είναι εκπρόσωποι της δηµόσιας διοίκησης,
των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και
των κοινωνικών εταίρων. Κάθε µέλος της ΕΚΕΔΔ δύνα-
ται να συµπαρίσταται από ένα στέλεχος του φορέα προ-
έλευσης του, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις, ορίζεται µε
απόφαση του φορέα και το οποίο αναπληρώνει το µέλος
σε περίπτωση κωλύµατος αυτοπρόσωπης παρουσίας του
τελευταίου. 
Ως µέλη της ΕΚΕΔΔ ορίζονται: 
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Ε-

πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, ως Πρόεδρος. 
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επι-

στηµονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, ως Αντιπρόεδρος. 
γ) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού.
δ) Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του Υπουργείου

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
ε) Ο Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υ-

πουργείου Οικονοµικών. 
στ) Ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ζ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας.
η) Ο Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Α-

στικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
θ) Ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου

Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
ι) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού

και Αθλητισµού.
ια) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ιγ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

Ελλάδος (ΚΕΔΕ). 
ιδ) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-

δος (ΕΝΠΕ). 
ιε) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
ιστ) Ένας εκπρόσωπος της Γενική Συνοµοσπονδία Ε-

παγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
ιζ) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας

Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).
ιη) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
ιθ) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Του-

ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
κα) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-

ζών (ΕΕΤ).
κβ) Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και

Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταί-

ρων και Δηµόσιας Διοίκησης είναι, ιδίως, οι ακόλουθες: 
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α. Η παροχή γνώµης, προς την Επιστηµονική Επιτρο-
πή, σχετικά µε επίκαιρα ζητήµατα αναπτυξιακής πολιτι-
κής. Όταν η υποβολή γνώµης γίνεται κατόπιν αιτήµατος
της Επιστηµονικής Επιτροπής, λαµβάνει χώρα εντός τρι-
µήνου από τη θέση του αιτήµατος. 
β. Η αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής

πολιτικής και η ανάδειξη συγκεκριµένων πρακτικών προ-
βληµάτων και δυσλειτουργιών. Για το σκοπό αυτόν η
ΕΚΕΔΔ υποβάλλει προς την Επιστηµονική Επιτροπή εκ-
θέσεις αξιολόγησης. 
γ. Η υποβολή προτάσεων προς την Επιστηµονική Επι-

τροπή σχετικά µε τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδια-
σµού, περιλαµβανοµένης της πρότασης συγκεκριµένων
µέτρων που αφορούν αναπτυξιακά προγράµµατα. 

3. Η διατύπωση γνώµης της ΕΚΕΔΔ γίνεται µε πλειο-
ψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών
και καταγράφονται οι µειοψηφούσες απόψεις. Κάθε µέ-
λος της ΕΚΕΔΔ έχει τη δυνατότητα µεµονωµένης υπο-
βολής απόψεων ή προτάσεων προς την Επιστηµονική Ε-
πιτροπή, ύστερα από ενηµέρωση των υπολοίπων µελών
της ΕΚΕΔΔ. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού συστήνονται υπο-επιτροπές Κοι-
νωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης, µε σκοπό την
επεξεργασία και διαβούλευση ειδικών ζητηµάτων. 

Άρθρο 73 
Λειτουργική Υποστήριξη

1. Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευ-
νών (ΚΕΠΕ) παρέχει επιστηµονική υποστήριξη στην Επι-
στηµονική Επιτροπή και συνδράµει στην προετοιµασία
των προτάσεων και εκθέσεων αρµοδιότητάς της. 

2. Η διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συµβου-
λίου ανατίθεται στην Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 7Α του π.δ. 116/2014
Α΄ 185). 

3. Η Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδιασµού έχει, επιπλέον των αρµοδιοτήτων του άρ-
θρου 7Α του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185), τις εξής αρµοδιότη-
τες:
α) παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη λειτουργία

του Αναπτυξιακού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά
των συναντήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής και της
ΕΚΕΔΔ και µεριµνώντας για τον επικοινωνιακό συντονι-
σµό τόσο µεταξύ των µελών κάθε επιπέδου λειτουργίας
του Συµβουλίου, όσο και το συντονισµό µεταξύ της Επι-
στηµονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ,
β) υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συµβούλιο

στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτόν επι-
κοινωνεί και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Δηµόσιας Διοίκησης, 
γ) συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν ζητήµατα ανά-

πτυξης, δηµιουργώντας µια βάση δεδοµένων και ενηµε-
ρώνει τακτικά τα µέλη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου, 
δ) χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυ-

ξιακού Συµβουλίου. 
4. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, όπως οριοθετεί-

ται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), υποχρε-
ούνται να παρέχουν στην Επιστηµονική Επιτροπή του Α-
ναπτυξιακού Συµβουλίου κάθε πληροφορία ή στοιχείο
που τους ζητείται. Αν το θέµα καλύπτεται από κρατικό α-
πόρρητο, για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών α-

παιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση του Υπουργού
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής οφείλουν ε-
χεµύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή µε αφορµή των καθηκό-
ντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά τη
λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και
τρίτοι που συντρέχουν στο έργο της Επιστηµονικής Επι-
τροπής. 

Άρθρο 74
Λειτουργικοί Πόροι

1. Η κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του Ανα-
πτυξιακού Συµβουλίου γίνεται µε πόρους που προέρχο-
νται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το ίδιο Υπουρ-
γείο. 

2. Η συµµετοχή στο Αναπτυξιακό Συµβούλιο δεν θεω-
ρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δηµόσιο τοµέα. 

Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις

Τα άρθρα 1 έως 3 και 5, 6 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205) κα-
ταργούνται. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 76
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων υπαχθέντων στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) 

και 3908/2011 (Α΄ 8)

1α. Χορηγείται νέα προθεσµία ολοκλήρωσης, µέχρι τις
31 Δεκεµβρίου 2016, των επενδυτικών σχεδίων που έ-
χουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ηµε-
ροµηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεµβρίου
2015. Στην περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υ-
λοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το 50% του εγκεκριµένου κό-
στους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρω-
σης παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) επιπλέον µήνες, ή-
τοι µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. 
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων,

που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η
προθεσµία ολοκλήρωσής τους λήγει µέχρι τις 31 Δεκεµ-
βρίου 2016, παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 µε
την προϋπόθεση της υλοποίησης, µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή, ήτοι τις 31.12.2016, της υλοποίησης του 50% του
εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκε-

κριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η
υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017, από το Φορέα του ε-
πενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόµε-
νης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπα-
νών και πληρωµών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υπο-
καθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήµατος ελέγχου
για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επέν-
δυσης στην περίπτωση αιτήµατος καταβολής του 50%
της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρ-
µόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής. 
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιο-
λογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία
ρύθµιση.
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι ο-

ποίοι επιλέγουν τη χρήση της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου ε-
δαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. 
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενί-
σχυσης της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004
δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεµβρίου
2016. 

2α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχε-
δίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
παρατείνεται: 
αα. µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια

των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί µέχρι τις
31 Δεκεµβρίου 2012, 
ββ. µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017 για τα επενδυτικά

σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί ε-
ντός των ετών 2013 και 2014. 
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α΄ της πα-

ρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και οι ρυθµίσεις
της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83). 

Άρθρο 77
Τµηµατική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών 
σχεδίων υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 (Α΄ 261) 

και στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του
ν. 3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζε-
ται στην απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε επτά ε-
τήσιες δόσεις ως εξής: 
α) Η πρώτη δόση που ισούται µε το 1/7 της προβλεπό-

µενης επιχορήγησης καταβάλλεται µε την υποβολή του
αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης
του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώµατος
προκαταβολής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
η καταβολή της προκαταβολής νοείται ως η πρώτη δόση.
β) Η δεύτερη και τρίτη δόση, ισόποσες µε την πρώτη,

καταβάλλονται µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης
του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
γ) Τα υπολειπόµενο ποσό της επιχορήγησης όπως αυ-

τή καθορίζεται στην οικεία απόφαση ολοκλήρωσης και
της έναρξης παραγωγής λειτουργίας καταβάλλεται ισό-
ποσα µετά τη δηµοσίευσή της.

2. Η δυνατότητα παροχής προκαταβολής που προβλέ-
πεται στο άρθρο 8 του ν. 3299/2004 και στο άρθρο 1 του
π.δ. 35/2011 (Α΄88), έχει εφαρµογή εφεξής µόνο για τα
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3908/2011, και για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ένα έβδοµο της προβλεπόµενης στη σχετική απόφα-
ση υπαγωγής επιχορήγηση.
Για τη χορήγηση της προκαταβολής δεν απαιτείται η

προσκόµιση εγγυητικής επιστολής. Ο Φορέας του επεν-
δυτικού σχεδίου υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, µέ-
σω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ), υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από α-
ναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρω-
µών για το έργο, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου του

ενός εβδόµου (1/7) του συνολικού κόστους της επένδυ-
σης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται, η δια-
δικασία, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
αναγκαία ρύθµιση.

3α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν κυρωθεί
µε νόµο από την Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004. 
β. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-

νται στα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 που έχουν
ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

4.α. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβά-
νουν και τα εκκρεµή αιτήµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες
για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή
του συνόλου της επιχορήγησης. Τυχόν υποβληθείσες
εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες. 
β. Για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία κατά την έναρξη

ισχύος του παρόντος έχουν λάβει προκαταβολή, η κατα-
βολή του υπόλοιπου ποσού επιχορήγησης, γίνεται σε ε-
πτά ετήσιες ισόποσες δόσεις µετά την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγής λειτουργίας
της επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου.
γ. Για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία κατά την έναρξη

ισχύος του παρόντος έχουν λάβει τµήµα της επιχορήγη-
σης µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του
επενδυτικού σχεδίου, η καταβολή του υπόλοιπου ποσού
επιχορήγησης, γίνεται σε επτά (7) ετήσιες ισόποσες δό-
σεις µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έ-
ναρξης παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου. 

5. Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον
τρόπο πληρωµής της επιχορήγησης εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 και των
κατ΄ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών εκδοθεισών κα-
νονιστικών πράξεων. 

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) 

και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής
λαµβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ΄ της παρ. 7
του άρθρου 8 του ν. 3908/2011, δεν απαιτείται η προη-
γούµενη προσκόµιση της εγκριτικής πράξης του δανεί-
ου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η τήρη-
ση, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόµου και της
απόφασης υπαγωγής τους, των όρων για τον τρόπο κά-
λυψης του χρηµατοδοτικού σχήµατος, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3908/2011, και στις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 35/2011 (Α΄88). 

2. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε, σύµ-
φωνα: 
α) µε την περίπτωση α(iii) της παρ. 1 του άρθρου 8 του

ν. 3299/2004, και 
β) µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του

άρθρου 1 του π.δ. 35/2011 (Α΄ 88), επιστρέφεται, εντό-
κως από την ηµεροµηνία χορήγησής του, κατόπιν αίτη-
σης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το ύψος του ε-
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πιτοκίου καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανο-
νισµού (ΕΚ) αρ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού 271/2008 της Επι-
τροπής της 30ης Ιανουαρίου 2008.
Μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών πλη-

ρωµής του επιστρεφόµενου ποσού, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, αποδε-
σµεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Με την ί-
δια αίτηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου µπορεί
να ζητήσει και την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. 

3. α. Το σύνολο ή το τµήµα της επιχορήγησης των υ-
παχθέντων στο ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 επενδυτι-
κών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί µέχρι τη δηµοσί-
ευση του παρόντος µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή
της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή
ορίζεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτι-
κού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, µε την απόφαση ο-
λοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης προσδιορίζεται το συνολικό ποσό της ενί-
σχυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τρο-
ποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλ-
λαγής που χορηγείται κατ΄ έτος δεν δύναται να υπερ-
βαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχο-
ρήγησης. Σε περίπτωση µη κάλυψης του ως άνω ποσο-
στού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται µε το αναλο-
γούν ποσοστό του επόµενου φορολογικού έτους. Μετά
την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος η φορολογική απαλλαγή χορηγείται
έως και τη συµπλήρωση των επόµενων δέκα ετών. 
β. Το δικαίωµα της επιλογής που παρέχει η περίπτωση

α΄ της παραγράφου 4 δεν µπορεί να ασκηθεί από φορέα
επένδυσης που έχει εκχωρήσει το ποσό της επιχορήγη-
σης για την παροχή ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανει-
σµού σε τράπεζες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8
του ν. 3299/2004, και την παρ. 3 του άρθρου 1 του
π.δ. 35/2011 και η σχετική σύµβαση εκχώρησης τελεί σε
ισχύ. 
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία εφαρµογής και τα αναγκαία δικαιολογητικά
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρούσας παρα-
γράφου. 

4. Η παρ. 3.Α.β του άρθρου 5 του ν.3299/2004 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3.Α.β Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυ-
ση που έχει εγκριθεί µε την απόφαση υπαγωγής, µπορεί
να µειωθεί µετά την έκδοση της απόφασης αυτής µέχρι
του ορίου της παραγράφου Α.α., εφόσον το ποσοστό της
µείωσης καλυφθεί µε λήψη δανείου, σύµφωνα µε τους ό-
ρους της παραγράφου 7 (i, ii, iii),η εφαρµογή των οποίων
πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ολοκλή-
ρωσης του επενδυτικού σχεδίου.» 

5. Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011, παράβαση του
όρου της απόφασης υπαγωγής περί του µηδενισµού του
αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, δεν επηρεάζει την ολο-
κλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί
εµπροθέσµως, λειτουργεί παραγωγικά και έχουν δηµι-
ουργηθεί όλες οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας. Στις
περιπτώσεις αυτές η επένδυση υπόκειται στον έλεγχο
των µακροχρονίων υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011,

κατά τον οποίο πρέπει να διαπιστώνεται η απρόσκοπτη
λειτουργία της. 

6. Για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, για τα ο-
ποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής µέχρι τις 30 Ι-
ουνίου 2014, αλλά δεν έχει δηµοσιευτεί περίληψή τους
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, η οικεία περίληψη
µπορεί να δηµοσιευθεί υπογεγραµµένη από τον Προϊ-
στάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ηµερο-
µηνία έκδοσής τους. 

Άρθρο 79
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

1. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), και α. έχουν ενταχθεί σε
προγράµµατα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013, β. υ-
λοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυµνο, Καστελόρι-
ζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάµο, Σύµη και Χίο, γ. έχουν λάβει
προκαταβολή µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους των
επενδυτικών δαπανών, συνιστούν διακριτές κατηγορίες.
Για τις κατηγορίες του προηγούµενου εδαφίου ακολου-
θείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού
σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης. Στις κατηγο-
ρίες αυτές τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται µε την
υφιστάµενη σειρά προτεραιότητας. 

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 ισχύει αναλό-
γως και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού µπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κα-
τηγορίες στη βάση γεωγραφικών ή τοµεακών γνωρισµά-
των ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 80
Καθορισµός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών

ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων 
στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

1. Για την υποβολή αιτήµατος ελέγχου επενδυτικών
σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους
της επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση της ολοκλή-
ρωσης, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 απαιτείται παράβολο που
ορίζεται στο 0,5‰ του ύψους των επενδυτικών σχεδίων
µέχρι των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ και στο
0,2‰ για το επιπλέον ποσό των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό
δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευ-
ρώ. Αντίγραφο της καταβολής του παραβόλου συνοδεύ-
ει τις σχετικές αιτήσεις. 

2. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 21 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) καλύπτουν τις δαπά-
νες των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ε-
λέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων που ενισχύο-
νται από τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του
ν. 3908/2011. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου, κα-
τατίθεται σε υφιστάµενο κωδικό Εσόδου ή που δηµιουρ-
γείται για το σκοπό αυτό, του ειδικού φορέα 35/170 του
Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α-
ποζηµιώσεις των µελών των οργάνων που συµµετέχουν
στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολού-
θησης των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα µε το ύψος
και το είδος των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη χι-
λιοµετρική απόσταση του τόπου εγκατάστασης της ε-
πένδυσης χωρίς να µπορεί το ποσό της ελάχιστης αµοι-
βής σε σχέση µε την ανώτατη να υπερβαίνει την αναλο-
γία 1 προς 5 (1/5). Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης
των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄
176). Για τα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών και Ελεγκτών που προέρχονται από τον ι-
διωτικό τοµέα δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 81
Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος 

Κρατικών Ενισχύσεων 
του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ)

1. α. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγι-
κών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται εντός
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος δια-
πιστώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφορια-
κού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξια-
κού νόµου (ΠΣΚΕ) για µέρος ή για το σύνολο των διαδι-
κασιών εφαρµογής των νόµων 3908/2011 και 3299/2004.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου ε-
δαφίου, είναι δυνατή η υλοποίηση των διαδικασιών ελέγ-
χου, τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων, και εκταµιεύσεων
των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις
των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 χωρίς τη χρήση του
ΠΣΚΕ.
β. Η ρύθµιση της περίπτωσης α΄ καταλαµβάνει και τις

µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διενεργηθείσες
πράξεις.

2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 3908/2011, δεν καθίσταται υποχρεωτική η
διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης µέσω
του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ). 

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α΄83) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελε-
γκτών (ΕΜΠΕ), στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα
οποία επιφορτίζονται µε την παρακολούθηση και τον έ-
λεγχο των επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν δηµόσιας πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και υποβολής σχετι-
κής αίτησης των ενδιαφεροµένων. Οι υποψήφιοι προς
εγγραφή πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή A.T.Ε.Ι. και ει-
δικότητα οικονοµολόγου και µηχανικού ή τις ειδικότητες
που ορίζονται µε τη δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, µε την οποία µπορούν να οριστούν επιπρό-
σθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας, καθώς
και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών. Η πρώτη πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται εντός 30 ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»

2. Στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7
του προεδρικού διατάγµατος 33/2011 (Α΄83), που πραγ-
µατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν.
3908/2011 από τις 30 Ιουνίου του έτους 2011 µέχρι και
την 30ή Σεπτεµβρίου του έτους 2011 χορηγούνται οι α-
ποζηµιώσεις που προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ.
2/88585/0022/21.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).

Άρθρο 83
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 157/2013 (Α΄ 249)

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 157/2013 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων
προΐσταται µετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) ο οποίος
διαθέτει:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή

συναφή µε τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα)
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
γ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, σύµφωνα µε τις

διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότη-

τες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.»

Άρθρο 84
Θέµατα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού

1. Για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του παρόντος και των ν. 3299/2004 και
3908/2011 και για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου
16 του ν. 4251/2014, θεωρείται ότι, η επένδυση έχει θετι-
κές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία. Η α-
πόφαση υπαγωγής στους ανωτέρω νόµους αποτελεί
στοιχείο τεκµηρίωσης του ύψους του υπαχθέντος επεν-
δυτικού σχεδίου και της δυνατότητα κάλυψης των ιδίων
κεφαλαίων του επενδυτικού φορέα, για την εισήγηση
της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής
Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
2 του Κεφαλαίου Α΄ του εν λόγω άρθρου.

2. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του
ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογέ-
νειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση
τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η ο-
ποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συ-
ντηρούντος.
Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρό-

ντος άρθρου νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ε-

τών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέ-

ρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανα-
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τεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για
δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυ-
τόν,

(δ) οι ανιόντες α΄ βαθµού συγγενείας των συζύγων.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου  Α΄ του

άρθρου 16 του ν. 4251/2014 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16

του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά

παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογέ-
νειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση
τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η ο-
ποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συ-
ντηρούντος.
Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρό-

ντος άρθρου νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ε-

τών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέ-

ρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανα-
τεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για
δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυ-
τόν,

(δ) οι ανιόντες α΄ βαθµού συγγενείας των συζύγων.» 
5. Η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Γ΄ του άρ-

θρου 16 του ν. 4251/2014 αναριθµείται σε τρίτη και προ-
στίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώ-
ρα είτε µε οριστικό τίτλο διαµονής είτε µε θεώρηση ει-
σόδου είτε µε άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος,
που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος-µέλος, δύναται να
υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης αίτηση για την ανάπτυξη επενδυτικής δρα-
στηριότητας, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄, συνοδευόµε-
νη από προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 3 του Κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικά. Η αίτηση
διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, προ-
κειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη εισήγηση για το
χαρακτηρισµό της επένδυσης.»

6. Η παρ. 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 42 του άρθρου 8 του
ν. 4332/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού καθορίζεται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος
και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή
στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του πα-
ρόντος, ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής σε πολί-
τες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και λειτουργία της
επένδυσης, αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστι-
κών αυτής, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτη-
ση της παραγράφου Α.3 του ανωτέρου άρθρου, ο τρόπος
παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέ-
σεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, κα-
θώς κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του Κε-
φαλαίου Α΄ του άρθρου 16.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους
καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έν-
νοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, και µη εγκατεστη-
µένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συµβουλευ-
τικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ε-
λέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών
και υπηρεσιών, κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβά-
σεων, διαφήµισης και µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχεί-
ων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και α-
νάπτυξης. 
Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες, υποχρεούνται: α) εντός

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία που εκδίδεται η
απόφαση της επόµενης παραγράφου και εφεξής να απα-
σχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσά-
ρων (4) ατόµων και β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας
στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευ-
ρώ ετησίως. Τα ως άνω µεγέθη µπορούν να αναπροσαρ-
µόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού. Για παραβάσεις της νοµοθεσίας
περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρον µε την εταιρεία και ο νόµι-
µος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυ-
χόν ποινικής ευθύνης του.» 

8. Στο άρθρο 4 του α.ν. 89/1967, προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως ακολούθως:

«Οι εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις των ανω-
τέρω άρθρων δύνανται µε τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις να παρέχουν υπηρεσίες και σε συνδεδεµένες µε
αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013,
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, εφόσον αυ-
τό προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.» 

Άρθρο 85
Μεταβατικές διατάξεις

1. Eπενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις των νόµων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και
1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θε-
σµικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα οργανα ελέγ-
χου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επεν-
δυτικών σχεδίων των παραπάνω νόµων εφαρµόζονται τα
οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος.

2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού εξακολουθούν να εφαρ-
µόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την
υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου,
ολoκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων. 

3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβλη-
θεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2601/1998 για την
ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες της αλλοδα-
πής, κατά το άρθρο 6 του ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο
Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων –
Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υ-
παγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της Υ-
πηρεσίας.

4. 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 και µε
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την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011.
5. H υπ’ αριθµ. 43965/30.11.1994 (Β΄ 922) υπουργική

απόφαση για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης
των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού µο-
νάδας διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση κοινής υ-
πουργικής απόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 7. 

6. Η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 (Β΄870) υπουργική από-
φαση για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των
έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού τουρι-
στικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), δια-
τηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής α-
πόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7. 

7. Η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των Γνωµοδοτι-
κών Επιτροπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 έχουν ε-
φαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπα-
χθεί στις διατάξεις των νόµων 3908/2011, 3299/2004,
2601/1998 και 1892/1990. 

8. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 7 έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ.
6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465) που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 3908/2011, για τα επενδυτικά σχέδια της παρα-
γράφου 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης. 

9. α. Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έ-
ναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέρ-
γεια συνολικής ισχύος µέχρι 150 kw, που υπήχθησαν
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, πραγµατοποιούνται δι-
οικητικοί έλεγχοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2011
(Α΄83). Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να
πραγµατοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος ε-
λέγχου, η σύσταση των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολο-
γητικά και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα εφαρµογής της
περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου. 

γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου αυτής έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ.
20283/3.5.2012 απόφαση (Β΄1518), όπως τροποποιήθη-
κε µε την υπ’ αριθµ. 54247/31.10.2014 απόφαση (Β΄
3090). 

10. α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρω-
σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης είναι µεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υπο-
χρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της
δήλωσης τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του
άρθρου 14 του ν. 3908/2011, ο φορέας της επένδυσης υ-
ποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέ-
ρω διάστηµα εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρω-
σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκτα-
µίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης. 
β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του

ν. 4242/2014 για το διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υ-
ποχρεώσεων καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια
του ν. 3299/2004.

11. Η φράση «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3
της υπ’ αριθµ. 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 2589), αντι-
καθίσταται από τη φράση «εντός τετραετίας». 

12. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 ως ανεξάρτητα
και τα οποία µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρω-
σης του τελευταίου εξ’ αυτών και πριν την παρέλευση
δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, υπο-
χρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλ-
λον ποσό, που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των αρ-
χικών όρων υπαγωγής.

13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται να
ολοκληρωθούν:
αα) εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του

νόµου και το σύνολο των προς ενίσχυση δαπανών περι-
λαµβάνεται στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της ε-
πένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) και συγχρόνως έ-
χουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόµενες
πολεοδοµικές ή άλλες νόµιµες άδειες. 
ββ) εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του

νόµου και ενώ στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της
επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) περιλαµβάνονται
κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε στις διατάξεις του ν. 4178/2013
(Α΄ 174) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθµισής τους.
Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνο-
νται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης.
β. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθη-

κε µε το άρθρο 21 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώ-
νονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των νό-
µων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋπο-
θέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπο-

λογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενί-
σχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκλη-
ρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υ-

περβαίνει το 10 % του εγκεκριµένου κόστους της κατη-
γορίας, σταθµισµένο στο σύνολο του ενισχυόµενου κό-
στους, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, και έως το δι-
πλασιασµό του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας: 

σταθµισµένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100 

όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας
και Σ= το σύνολο του εγκεκριµένου ενισχυόµενου κό-
στους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το
σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος
κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλε-

πόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει α-
ποδεκτό µετά από αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο
επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περίπτωση β΄. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό
σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους
της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά δα-
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πανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής ε-
πένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β)
µελετών και αµοιβών συµβούλων και γ) έργων και προ-
γραµµάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του ε-
πενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους

κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από
τις διατάξεις των νόµων 3908/2011 και 3299/2004 και
του σχετικού θεσµικού πλαισίου ενισχυόµενων δαπα-
νών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνε-
ται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να
πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγη-

σης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’
αριθ. 17299/19.4.2011 (Β΄652) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορι-
σµός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθµολογίας και
στάθµισης, και ελαχίστου ορίου βαθµολογίας των επεν-
δυτικών σχεδίων του νόµου 3908/2011» για τα επενδυτι-
κά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθµός των νέων
ή/και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά
σχέδια και των νόµων 3299 και 3908. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την ε-
πιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται µε υπουργική α-
πόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυ-
τού. 
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του εγκεκρι-

µένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται
µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υ-
ποβάλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ του παρόντος.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής

λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επέν-
δυσης. 
β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειµέ-

νου εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία µετά από αι-
τιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης του φορέα, το οποίο
εξετάζεται από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό
τους προαναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις της
παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήµατος τροπο-
ποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθµολόγησης
του επενδυτικού σχεδίου. 
γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται

και για την µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης
υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ί-

διας συµµετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του
ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του
ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ.6) και του π.δ.  35/2011. 
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση

αντί της εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
γγ. για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω

συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσε-
ται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον
όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείµενο, καθώς
και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνό-

λου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφα-
ση υπαγωγής. 
δδ. για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε το

άρθρο 14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή µε το άρθρο 10 πα-
ράγραφος Ββ του ν. 3299/2004,
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
δ. Τα ανωτέρω αιτήµατα τροποποίησης, υποβάλλονται

καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχε-
δίων, εντύπως και ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφορια-
κού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται
βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ο-
ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού. 
ε. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας, της εταιρι-

κής σύνθεσης, της νοµικής µορφής, της έδρας ή άλλων
στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόµενης επιχείρησης,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρό-
ντος. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται
µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης περίπτω-
σης.
στ. Οι διατάξεις της παράγραφο 6 του άρθρου 17 του

παρόντος καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011.»

14. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρµόδιας υ-
πηρεσίας δεν επαρκούν για την συγκρότηση των απαι-
τούµενων οργάνων ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011
(Α΄33), δύναται να ορίζεται υπάλληλος του οικείου φο-
ρέα διοίκησης µε την προϋπόθεση ότι είναι µέλος του
Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του ιδίου προεδρικού
διατάγµατος.

15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η υπ’
αριθµ. 50274/19.11.2007 (Β΄2274) υπουργική απόφαση.

16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 22 και της παραγράφου 8 του άρθρου
23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ’ α-
ριθµ. 76008/22.12.2014 (Β΄3653), καθώς και η απόφαση
υπ’ αριθµ. 47718/8.11.2011 (Β΄2669), όπως τροποποιή-
θηκε µε τις υπ’ αριθµ. 46015/29.10.2012 (Β΄3003) και
49901/21.11.2012 (Β΄3076).

17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των
παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25, 2 του
άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθµ.
2/85983/0022/24.12.2012 (ΥΟΔΔ 592/2012) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

18. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16
του παρόντος έχουν εφαρµογή και για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011. Η κατάταξη των αιτη-
µάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγµατοποι-
είται ανά καθεστώς ενίσχυσης ή ανά θεσµοθετηµένη κα-
τηγορία διάκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Η εφαρµο-
γή της ρύθµισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει µετά πε-
ρίοδο τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 86
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου και του Παραρτήµατός
του αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέ-
ρους διατάξεις. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής Γ. Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ν. Φίλης Γ. Κατρούγκαλος

ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α. Ξανθός Α. Μπαλτάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Π. Σκουρλέτης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χρ. Σπίρτζης Θ. Δρίτσας

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Αποστόλου Χρ. Βερναρδάκης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Κουντουρά Ι. Μουζάλας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Φωτάκης Ουρ. Αντωνοπούλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης Ι. Τσιρώνης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μ. Κόλλια - Τσαρουχά Θ. Τζάκρη

Αριθµ. 189 / 17 / 2016

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύστα-
ση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας –
Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατά-
ξεις»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου ρυθµίζο-
νται τα εξής:

1. Καθορίζονται: 
i) ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι του υπό ψήφιση

νοµοσχεδίου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η υπο-
στήριξη µειονεκτικών περιοχών της χώρας, η αύξηση
της απασχόλησης, η αύξηση του µέσου µεγέθους των ε-
πιχειρήσεων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε το-
µείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης,
η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων κ.λπ., 

ii) τα µέσα επίτευξης των προαναφερόµενων στόχων
(δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσέλκυση ξένων
άµεσων επενδύσεων, βελτίωση του τεχνολογικού επιπέ-
δου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επα-
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νεκβιοµηχάνιση της χώρας, κ.λπ.). (άρθρα 1–3)
2. Προβλέπονται:
i) οι γενικές αρχές που πρέπει να εφαρµόζονται στα

καθεστώτα ενισχύσεων και
ii) οι τρόποι συµµετοχής φορέα στο κόστος επενδυτι-

κού σχεδίου, (είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε µε εξωτε-
ρική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κό-
στους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή
παροχή), το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος επενδυτικών σχε-
δίων, µε κλιµακούµενη απαίτηση ανάλογα µε το µέγεθος
των επιχειρήσεων, κ.λπ.. (άρθρα 4–5)  

3.α. Ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για υπα-
γωγή σε επενδυτικά σχέδια του υπό ψήφιση νόµου.
β. Προσδιορίζονται: 
i) οι τοµείς δραστηριότητας που υπάγονται ή που εξαι-

ρούνται από τα καθεστώτα ενισχύσεων και 
ii) οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων πε-

ριφερειακών και µη, για την εφαρµογή καθεστώτων ενι-
σχύσεων και καθορίζονται, σύµφωνα µε το Γενικό Απαλ-
λακτικό Κανονισµό (ΓΑΚ), οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την εφαρµογή αυτών. (άρθρα 6–9)

4. Αναφέρονται: 
i) τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα επεν-

δυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσε-
ων, (φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου ει-
σοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου
κερδών, επιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης, επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας
εισοδήµατος, χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου
µέσω ταµείου συµµετοχών),

ii) οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των ε-
πενδυτικών σχεδίων εντός και εκτός περιφερειακών ενι-
σχύσεων και 

iii) οι κατηγορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επι-
χειρήσεων στις οποίες παρέχονται ειδικές κατηγορίες ε-
νισχύσεων. (άρθρα 10–12)

5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ακολουθούµενη
διαδικασία όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια και συγκε-
κριµένα καθορίζονται τα εξής: 

- Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής επενδυτι-
κού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης, µέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),
ο τρόπος υπολογισµού του απαιτούµενου παραβόλου, α-
ναλόγως του µεγέθους του επενδυτικού σχεδίου, τα α-
νώτατα και κατώτατα όρια αυτού, κατά περίπτωση, η δυ-
νατότητα αναπροσαρµογής του, µε κοινή υπουργική α-
πόφαση, και η κατάπτωσή του υπέρ του Δηµοσίου, εφό-
σον η αίτηση υπαγωγής απορριφθεί. 

- Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων και τα όργανα διενέργειάς της [α-
ξιολόγηση της αίτησης από έναν (1) αξιολογητή, αντί α-
πό δύο (2) που ισχύει σήµερα, και έλεγχος του αποτελέ-
σµατος της αξιολόγησής του από τριµελή Επιτροπή], κα-
θώς και οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι αξιολόγησης (άµεση
και συγκριτική). Προβλέπεται κατάπτωση του παραβό-
λου υπέρ του Δηµοσίου, σε περίπτωση που δεν συντρέ-
χουν οι τιθέµενες, επί ποινή αποκλεισµού, προϋποθέσεις
για κάθε επενδυτικό σχέδιο. 

- Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των απορ-
ριπτικών, κατά το στάδιο της αξιολόγησης, αποφάσεων
µε καθορισµό του αρµόδιου, για την εξέτασή τους, οργά-
νου. 

- Η διαδικασία διενέργειας ελέγχων των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, τα
όργανα διενέργειας αυτών, η επιβολή κυρώσεων για τις
αναφερόµενες περιπτώσεις, ο τρόπος υπολογισµού και
το ύψος του απαιτούµενου παραβόλου για την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος ελέγχου, κατά περίπτωση. Τα α-
ναφερόµενα ποσά για τα ανώτατα και κατώτατα όρια
των παραβόλων µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε α-
πόφαση των ανωτέρω Υπουργών. 

- Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήµα-
τος τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής,
για το οποίο απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος
του οποίου καθορίζεται µε απόφαση των ανωτέρω Υ-
πουργών. 

- Η προθεσµία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών
σχεδίων που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη µε
δυνατότητα παράτασης για τους αναφερόµενους λό-
γους, η διαδικασία για την πιστοποίηση της ολοκλήρω-
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης, καθώς και τις κυρώσεις που επέρχονται σε περί-
πτωση µη τήρησής της.

- Οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης ή χρήσης
της ωφέλειας, κατά είδος ενίσχυσης (φορολογική απαλ-
λαγή, επιχορήγηση κ.λπ.). Οι προβλεπόµενες επιχορη-
γήσεις και επιδοτήσεις, καλύπτονται από τον Προϋπολο-
γισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπου εγγράφεται η
σχετική δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος, που καλύπτε-
ται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία ή και από άλλους χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς, κατά τα οριζόµενα µε τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.

(άρθρα 13–20)
6. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίη-

σης των επενδυτικών σχεδίων κατά τη φάση υλοποίη-
σης, καθώς και µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.    (άρθρα 21–22)

7. Παρατίθενται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε πε-
ριπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων των φορέων
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Η παραβίαση των
υποχρεώσεων αυτών δύναται να επιφέρει, ανάλογα µε
το είδος της παράβασης, επιβολή προστίµου, µερική ή ο-
λική ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ολική ή µε-
ρική απώλεια του φορολογικού οφέλους (φορολογικής
απαλλαγής) κ.λπ..   (άρθρο 23)

8.α. Θεσµοθετούνται όργανα και συστήµατα αξιολόγη-
σης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο
αυτό, αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Α-
ξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιη-
µένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.). 
β. Συνιστάται, µε υπουργική απόφαση, πενταµελής Ε-

πιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού για τη διαχείριση των Ε.Μ.Π.Α. και Ε.Μ.Π.Ε..
γ. Προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Γνωµοδο-

τικών Επιτροπών, οι οποίες θα επιλαµβάνονται ζητηµά-
των που αφορούν σε αποφάσεις ανάκλησης και επιστρο-
φής ενισχύσεων κ.λπ..
δ. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι απο-

ζηµιώσεις των µελών του Ε.Μ.Π.Α. και Ε.Μ.Π.Ε., της Επι-
τροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών,
καθώς και των Γνωµοδοτικών Επιτροπών. 
(άρθρα 24– 27)

ε. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζεται ετησίως
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το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά
καθεστώς ενισχύσεων.   
(άρθρο 28) 

9. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού να προκηρύσσει τα καθε-
στώτα ενισχύσεων και να καθορίζει το ελάχιστο απαι-
τούµενο περιεχόµενο της απόφασης προκήρυξης (π.χ.
τη µορφή και το ύψος των χορηγούµενων ενισχύσεων,
το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπα-
γωγής κ.α.) κ.λπ..  (άρθρα 29–31)

10. Προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, τα υπαγόµενα ε-
πενδυτικά σχέδια, οι επιλέξιµες δαπάνες, το είδος και το
ύψος ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης
και ελέγχου των καθεστώτων ενισχύσεων µηχανολογι-
κού εξοπλισµού και γενικής επιχειρηµατικότητας.  

(άρθρα 32–41)
11. Καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων των νέων α-

νεξάρτητων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ειδι-
κότερα:
α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν

οι επιχειρήσεις προκειµένου να θεωρηθούν νέες ανεξάρ-
τητες ΜΜΕ και απαριθµούνται οι επιλέξιµες δαπάνες. 
β. Προβλέπονται τα είδη ενισχύσεων (φορολογική α-

παλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης και επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης) και το ύψος αυτών, καθώς και η διαδι-
κασία αξιολόγησης και ελέγχου. (άρθρα 42–46)

12. Περιγράφεται το καθεστώς ενισχύσεων των ΜΜΕ
καινοτοµικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:
α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτι-

κών σχεδίων των ΜΜΕ (ανάπτυξη τεχνολογίας, καινοτό-
µα προϊόντα κ.λπ.) και απαριθµούνται οι επιλέξιµες δα-
πάνες. 

β. Προβλέπονται τα είδη ενίσχυσης (φορολογική α-
παλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης και επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης) και το ύψος αυτών, καθώς και η διαδι-
κασία αξιολόγησης και ελέγχου. Το ποσοστό της επιχο-
ρήγησης για το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται
στο 70% των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων, εξαιρου-
µένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 12 του υπό ψήφιση νόµου (ειδικές
κατηγορίες ενισχύσεων), για τα οποία το ποσοστό επι-
χορήγησης ορίζεται στο 100%. (άρθρα 47–51)

13. Ορίζεται ότι, επιχειρηµατικές συστάδες (clusters)
θεωρούνται δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία µπορούν να
συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύµατα (πανε-
πιστήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί έρευνας και
ανάπτυξης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιού-
νται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έ-
χουν θεµατική εστίαση. Οι επιχειρηµατικές συστάδες δι-
ευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης µε
νοµική προσωπικότητα, στον οποίο συµµετέχουν όλα τα
µέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηµατικής συ-
στάδας την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρµόζει δρα-
στηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δη-
µιουργεί προστιθέµενη αξία για καθέναν από τους συµ-
µετέχοντες σε αυτήν.
Για τις ανωτέρω επιχειρηµατικές συστάδες, προσδιο-

ρίζονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο
σχετικό καθεστώς ενισχύσεων (συνέργειες και δικτυώ-
σεις), τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια, οι επιλέξιµες

δαπάνες, τα είδη ενισχύσεων (φορολογική απαλλαγή, ε-
πιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και ε-
πιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλη-
σης) και το ύψος αυτών, καθώς και η διαδικασία αξιολό-
γησης και ελέγχου. Οι ενισχύσεις χορηγούνται αποκλει-
στικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατι-
κές συστάδες. 
Ρυθµίζονται, επίσης, θέµατα ενισχύσεων για τους συ-

νεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (clusters καινο-
τοµίας).  (άρθρα 52–58)

14.α. Προβλέπεται η δυνατότητα του Ελληνικού Δηµο-
σίου να ιδρύει ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανι-
σµούς επιχειρηµατικού κινδύνου (“Ταµεία Συµµετοχών”),
κατά την έννοια των ορισµών της παραγράφου 34 του
άρθρου 2 ΓΑΚ, συµµετοχής ή παροχής εξουσιοδότησης
σε υφιστάµενους οργανισµούς που επενδύουν µέσω νέ-
ων χρηµατοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα Ταµεία Συµµετο-
χών έχουν τη νοµική µορφή οργανισµού εναλλακτικών
επενδύσεων του ν. 4209/2013. Η χρηµατοδότηση τους
πραγµατοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηµατοδοτούµε-
νο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Τα Ταµεία Συµµετοχών µπορούν να ιδρύουν και να

συµµετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταµεία συµµετοχών
(“Ταµεία”), για την επίτευξη επιµέρους στόχων σε κλαδι-
κό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυ-
τά Ταµεία έχουν τη νοµική µορφή αµοιβαίων κεφαλαίων
επιχειρηµατικών συµµετοχών του άρθρου 7 ν. 2992/2002
(Α΄54) ή οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. 
β. Η δηµόσια χρηµατοδότηση, µέσω των ανωτέρω τα-

µείων, παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυ-
τές, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις περιπτώσεις
α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 ΓΑΚ ενισχύ-
σεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου προς
τις επιλέξιµες επιχειρήσεις και µπορούν να λαµβάνουν
τη µορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων,
δανείων ή συνδυασµού αυτών.

γ. Με προεδρικό διάταγµα, συνιστώνται, στη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, οι α-
παιτούµενες διοικητικές δοµές και υπηρεσίες για το συ-
ντονισµό και την εποπτεία της σύννοµης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας των εν λόγω Ταµείων. 

(άρθρα 59–61)
15. Τίθενται διατάξεις για τα ολοκληρωµένα χωρικά

και κλαδικά σχέδια. 
α. Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήµα-

τα µε τη µορφή ολοκληρωµένων επενδυτικών προγραµ-
µάτων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεµονωµένα ε-
πενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηµα-
τικών συστάδων. Τα ολοκληρωµένα επενδυτικά προ-
γράµµατα ορίζονται ως το συνολικό πλαίσιο δράσεων µε
ολοκληρωµένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυ-
ξης µε πολλαπλασιαστικά οφέλη.
β. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των συµµετε-

χουσών επιχειρήσεων παρέχονται οι ενισχύσεις της φο-
ρολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότη-
σης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης κό-
στους δηµιουργούµενης απασχόλησης, εξαιρουµένων
των µεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ενισχύονται
µε το κίνητρο της επιχορήγησης. 
γ. Κάθε επενδυτικό σχήµα υποβάλλει ολοκληρωµένο
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επενδυτικό πρόγραµµα µέσω ΠΣΚΕ, το οποίο περιλαµβά-
νει µελέτη σκοπιµότητας ανεξαρτήτως ύψους των µεµο-
νωµένων επενδυτικών σχεδίων, µε βάση τις προδιαγρα-
φές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση
προκήρυξης, καθώς και τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέ-
δια των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών συστά-
δων. 
Η υποβολή των προτάσεων συνοδεύεται από την κα-

ταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται
στην απόφαση προκήρυξης. 
Με υπουργική απόφαση, συνιστάται επιτροπή αξιολό-

γησης των ολοκληρωµένων επενδυτικών προγραµµάτων
και των µεµονωµένων επενδυτικών σχεδίων. 
Μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής του ολοκληρω-

µένου επενδυτικού προγράµµατος, µε υπουργική από-
φαση συνιστάται, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµα-
τείας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, πενταµε-
λής επιτροπή παρακολούθησης µε αντικείµενο την υπο-
βοήθηση του επενδυτικού σχήµατος για την υλοποίηση
του επενδυτικού προγράµµατος. Η ως άνω επιτροπή
στελεχώνεται µε στελέχη της υπηρεσίας ή/και των αντί-
στοιχων Περιφερειών.  (άρθρα 62–64)

16.α. Προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και τα υπαγόµε-
να επενδυτικά σχέδια των επενδύσεων µείζονος µεγέ-
θους. 
β. Τα υπαγόµενα στο καθεστώς αυτό επενδυτικά σχέ-

δια ενισχύονται µε το κίνητρο της σταθεροποίησης του ι-
σχύοντος κατά την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής συ-
ντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων για χρονικό διάστηµα, το οποίο
ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας µπορεί να κάνει χρήση
του παγιοποιηµένου συντελεστή φορολογίας εισοδήµα-
τος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν µειωθεί ο
συντελεστής εφαρµόζεται ο εκάστοτε µειωµένος συντε-
λεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας ει-
σοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης
που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του ΓΑΚ ή της
οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µέχρι
του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ.
Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κά-

νει χρήση της φορολογικής απαλλαγής µε ποσοστό ενί-
σχυσης 10% του ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης
ανεξαρτήτως του µεγέθους της επιχείρησης κατά πα-
ρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του άρθρου 11 του υ-
πό ψήφιση νόµου, και έως του ποσού των δέκα εκατοµ-
µυρίων (10.000.000) ευρώ. 
γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων µπορούν να κά-

νουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, µέ-
σω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων,
κατ’ αναλογική εφαρµογή του άρθρου 22 του
ν. 3894/2010, χωρίς τις προβλεπόµενες στο νόµο αυτό
διαδικασίες υπαγωγής και χωρίς να µπορούν να κάνουν
χρήση καµίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθµίσεων του ί-
διου νόµου.
δ. Περιγράφονται οι διαδικασίες υπαγωγής των αιτή-

σεων αξιολόγησης και ελέγχου. (άρθρα 65–69)
17.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυ-

ξης και Τουρισµού Αναπτυξιακό Συµβούλιο, το οποίο α-
ποτελείται από την Επιστηµονική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (Ε-

ΚΕΔΔ). Ορίζεται η σύνθεση της Επιστηµονικής Επιτρο-
πής (ενδεκαµελής) και της ΕΚΕΔΔ (εικοσαµελής), η θη-
τεία των µελών τους (τριετής), καθώς και οι αρµοδιότη-
τες αυτών. Με κοινή υπουργική απόφαση, συνιστώνται
υπο-επιτροπές Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοί-
κησης, µε σκοπό την επεξεργασία και διαβούλευση ειδι-
κών ζητηµάτων.
β. Προβλέπεται ότι, το Κέντρο Προγραµµατισµού και

Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) παρέχει επιστηµονική υ-
ποστήριξη στην Επιστηµονική Επιτροπή και συνδράµει
το έργο της. Επίσης, ανατίθεται στη Μονάδα Συντονι-
σµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η διοι-
κητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου.
γ. Ορίζεται ότι, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών

του Αναπτυξιακού Συµβουλίου γίνεται µε πόρους που
προέρχονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (τακτικό και
Π.Δ.Ε).
δ. Η συµµετοχή µέλους στο Αναπτυξιακό Συµβούλιο,

δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δηµόσιο το-
µέα. 
ε. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν:
- τη σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικό-

τητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) (Φορέας που προϋπάρχει
του Αναπτυξιακού Συµβουλίου και ασκεί αντίστοιχο έργο
µε αυτόν),

- τον τρόπο κάλυψης των δαπανών λειτουργίας του (α-
πό πόρους που προέρχονται από το ΠΔΕ και τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού) κ.λπ.,

- τη λειτουργία Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων (ΕΠ.ΕΜ)
για την υποβοήθηση του έργου του ΕΣΑΑ (προβλέπεται
για τα µέλη αυτής καταβολή αποζηµίωσης),

- τη σύσταση της Διεύθυνσης Προώθησης της Ανταγω-
νιστικότητας (ΔΙ.ΠΑ), (αποτελείται από 12 θέσεις προ-
σωπικού διαφόρων κλάδων και κατηγοριών).     

(άρθρα 70–75)
18.α. Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τα επενδυτι-

κά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόµους 3299/2004
και 3908/2011, όπως:

- η παράταση προθεσµιών για την ολοκλήρωσή τους, 
- οι προϋποθέσεις περαιτέρω παράτασης προθεσµιών

για τα υπαχθέντα στο ν. 3299/2004 και διαδικασία διαπί-
στωσης της υλοποίησης του 50% αυτών,

- η διαδικασία τµηµατικής καταβολής της επιχορήγη-
σης, 

- οι προϋποθέσεις παροχής προκαταβολής για τα υπα-
χθέντα στο ν. 3908/2011, 

- η αντιµετώπιση εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, αιτηµάτων για την χορή-
γηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του υπόλοι-
που ποσού της επιχορήγησης, 

- η δυνατότητα επιχορήγησης µε την µορφή της φορο-
λογικής απαλλαγής κ.λπ..
β. Ορίζονται οι περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που

συνιστούν διακριτές κατηγορίες ως προς την σειρά κατά
τον έλεγχό τους και την καταβολή της ενίσχυσης και πα-
ρέχεται η εξουσιοδότηση, για την διεύρυνση, µε υπουρ-
γική απόφαση, των περιπτώσεων αυτών βάσει των ανα-
φερόµενων κριτηρίων. (άρθρα 76–79)

19. Θεσπίζεται παράβολο που καταβάλλεται για

100



την υποβολή αιτήµατος ελέγχου των επενδυτικών σχε-
δίων, για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της ε-
πένδυσης και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής
της. Το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται ως ποσοστό
επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων και κυµαίνεται
ανάλογα µε το ύψος αυτών, χωρίς να µπορεί να είναι κα-
τώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ. Τα ποσά που κατα-
βάλλονται ως άνω, καθώς και αυτά που καταβάλλονται
από το παράβολο για την υποβολή αιτηµάτων τροποποί-
ησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ε-
πένδυσης, καλύπτουν τις δαπάνες των διαδικασιών αξιο-
λόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης
των επενδύσεων που υπάγονται στους ανωτέρω νό-
µους. Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε υφιστάµενο κω-
δικό εσόδου ή που δηµιουργείται για τον σκοπό αυτό,
του κρατικού προϋπολογισµού. 
Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κοινή

υπουργική απόφαση, των αποζηµιώσεων των µελών των
οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγη-
σης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων, κατά τα ειδικώς οριζόµενα, καθώς και των µε-
λών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών και Ελεγκτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό το-
µέα.              (άρθρο 80)

20.α. Προβλέπεται ότι, η επιχειρησιακή λειτουργία του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ-Αν) διαπιστώνεται µε από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου. Για τα επενδυτικά σχέ-
δια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας
των Νέων, η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολο-
κλήρωσης µέσω του ΠΣΚΕ- Αν δεν είναι υποχρεωτική. 

β. Ορίζεται ότι στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών
του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, που πραγµατοποίησαν α-
ξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για
το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, καταβάλλονται οι α-
ποζηµιώσεις που προβλέπονται στην µνηµονευόµενη υ-
πουργική απόφαση.  (άρθρα 81– 3) 

21.α. Ρυθµίζονται θέµατα επενδυτικής δραστηριότη-
τας πολιτών τρίτων χωρών και προβλέπονται, κατά βά-
ση, τα εξής:

- Θεωρείται ότι τα επενδυτικά σχέδια των ανωτέρω
πολιτών που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου και των νόµων 3299/2004 και 3908/2011,
έχουν θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οι-
κονοµία, η δε απόφαση υπαγωγής τους αποτελεί στοι-
χείο οικονοµικής τεκµηρίωσης για την είσοδο και διαµο-
νή τους στην Ελλάδα, µε εισήγηση της αρµόδιας υπηρε-
σίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού.

- Προσδιορίζονται τα συγγενικά πρόσωπα που µπο-
ρούν να εγκαθίστανται στη χώρα µαζί µε τους αλλοδα-
πούς επενδυτές, καθώς και µε αυτούς που πραγµατοποι-
ούν «Στρατηγικές Επενδύσεις» βάσει του ν. 3894/2010.

- Παρέχεται δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών που
διαµένουν νόµιµα στη χώρα, βάσει των αναφερόµενων
καθεστώτων διαµονής, να υποβάλλουν αίτηση για την α-
νάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας κατά τα ειδικώς ο-
ριζόµενα. 
β. Επικαιροποιείται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), η
έννοια της συνδεδεµένης επιχείρησης αλλοδαπών εται-

ρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για την παροχή
και προς αυτές των αναφερόµενων υπηρεσιών. Παρέχε-
ται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού να αναπροσαρµόζει µε απόφασή του τα ε-
λάχιστα µεγέθη απασχολούµενου προσωπικού και δαπα-
νών λειτουργίας των ανωτέρω εταιρειών.

- Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής, µε υ-
πουργική απόφαση, των ελάχιστων µεγεθών απασχο-
λούµενου προσωπικού και δαπανών λειτουργίας των α-
νωτέρω εταιρειών. 

- Διευρύνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από
ηµεδαπές εταιρείες και προς συνδεδεµένες µε αυτές,
που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα (σήµερα προ-
βλέπεται µόνο προς συνδεδεµένες, µη εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα). (άρθρο 84) 

22. Τίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις που προ-
βλέπουν, µεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις για την δυνα-
τότητα ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έ-
χουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011 (ενδεικτικά, εφόσον έχουν εκδοθεί οι προ-
βλεπόµενες πολεοδοµικές ή άλλες νόµιµες άδειες, έχει
περαιωθεί η διαδικασία ρύθµισης κατασκευών που περι-
λαµβάνονται στο φυσικό αντικείµενο της επένδυσης
κ.λπ.) και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του υπό ψή-
φιση σχεδίου νόµου, όσον αφορά στην υποβολή αιτηµά-
των τροποποίησης και ελέγχου αυτών, µε καταβολή του
προβλεπόµενου παραβόλου ή επιβολή κυρώσεων, κατά
περίπτωση. 

-  Προβλέπεται, εφεξής, η δυνατότητα πραγµατοποίη-
σης και επιτόπιων ελέγχων (σήµερα προβλέπονται µόνο
διοικητικοί έλεγχοι) για την πιστοποίηση της ολοκλήρω-
σης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από η-
λιακή ενέργεια συνολικής ισχύος µέχρι 150 kw, που υπή-
χθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, µε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου. 

- Παρέχεται εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µε υ-
πουργική απόφαση, της διαδικασίας, του τρόπου, των
οργάνων ελέγχου κ.λπ. για την πραγµατοποίηση των
προβλεπόµενων ελέγχων, καθώς και το µεταβατικό θε-
σµικό πλαίσιο µέχρι την έκδοσή της. 

- Αυξάνεται, κατά δύο (2) ακόµη έτη [από δύο (2) που ι-
σχύει σήµερα], η προθεσµία για την πραγµατοποίηση ε-
λέγχων από την ολοκλήρωσή τους, ποσοστού τουλάχι-
στον 10% των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλε-
κτρισµού από ηλιακή ενέργεια. 

- Προβλέπονται, σε σχέση µε επενδυτικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011, ως ανεξάρτητα, οι όροι έντοκης επιστροφής
τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που προκύπτει, λόγω δια-
φοροποίησης των αρχικών τους όρων υπαγωγής. 

(άρθρο 85)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα επί του κρατικού
προϋπολογισµού:

1. Συνολική δαπάνη για τα έτη 2016-2022 ύψους 480
εκατ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση των παρεχόµενων
ενισχύσεων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χρηµατοδοτι-
κές µισθώσεις κ.λπ.) σε επενδυτικά σχέδια του υπό ψή-
φιση νόµου. (άρθρο 10)

2. Ετήσια δαπάνη, λόγω της αποζηµίωσης των µελών
του Ε.Μ.Π.Α. και Ε.Μ.Π.Ε., της Επιτροπής Διαχείρισης
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Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, καθώς και των Γνω-
µοδοτικών Επιτροπών, το ύψος της οποίας θα εξειδικευ-
θεί µε την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών α-
ποφάσεων (άρθρα 24-27)

3. Δαπάνη από: 
α) τη χορήγηση αποζηµίωσης στα µέλη των προβλεπό-

µενων οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτι-
κών σχεδίων. (άρθρα 14 και 16)
β) τη σύσταση των απαιτούµενων διοικητικών δοµών

και υπηρεσιών για τη λειτουργία των Ταµείων Συµµετο-
χών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση του
προβλεπόµενου προεδρικού διατάγµατος.

(άρθρο 61 παρ.1)
γ) την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη των οργά-

νων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ε-
λέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων,
που καθορίζονται, αναλόγως των τιθέµενων κριτηρίων,
µε την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής α-
πόφασης. 
Σε κάθε περίπτωση το ύψος της συνολικά προκαλού-

µενης δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά
(πλήθος αξιολογούµενων, ελεγχόµενων και παρακολου-
θούµενων επενδυτικών σχεδίων, ύψος και είδος αυτών,
χιλιοµετρική απόσταση του τόπου εγκατάστασης της ε-
πένδυσης κ.α.), (άρθρο 80 παρ. 3)
δ) την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη του Μητρώ-

ου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, για α-
ξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων που πραγµατοποίη-
σαν κατά το παρελθόν, το ύψος της οποίας εκτιµάται,
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, σε έως 40 χιλ.
ευρώ συνολικά. (άρθρο 82 παρ. 2) 

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα πραγµατο-
ποίησης επιτόπιων ελέγχων σε επενδυτικά σχέδια παρα-
γωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια. (άρθρο 85)

5. Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη χορήγηση του κινή-
τρου της φοροαπαλλαγής των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του υπό ψήφιση
νόµου, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα. Εκτιµάται, ότι για την περίοδο 2016-2020 η α-
πώλεια αυτή θα ανέλθει στο ποσό των 27 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου. (άρθρο 10)

6. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από τη δυνατότητα
µετάπτωσης δικαιούχων επιχορήγησης βάσει των νόµων
3299/2004 και 3908/2011, να λάβουν το σύνολο ή τµήµα
αυτής µε τη µορφή φορολογικής απαλλαγής, η οποία
δεν µπορεί να προσδιοριστεί εξαρτώµενη από πραγµατι-
κά περιστατικά. Εκτιµάται για την περίοδο 2016-2020
στο ποσό των 161,4 εκατ. ευρώ. (άρθρο 78) 

7. Αύξηση εσόδων, από την είσπραξη ή και κατάπτωση
των προβλεπόµενων παραβόλων, κατά τις οριζόµενες
διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων, περιλαµβανοµένων και αυτών που έχουν υπα-
χθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011.

(άρθρα 13, 14, 16, 17, 64, 80, 85)
8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, σε περίπτωση: 
α) επιβολής κυρώσεων κατά τον έλεγχο των επενδυτι-

κών σχεδίων, (άρθρο 16, 23 και 85)
β) έντοκης επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού,

σε σχέση µε τους αρχικούς όρους υπαγωγής επενδυτι-
κών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ως ανεξάρτητα στις
διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011. 

(άρθρο 85)

9. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού εκατόν εβδο-
µήντα χιλιάδων (170.000) ευρώ περίπου, από την κατάρ-
γηση της ΔΙΠΑ. (άρθρο 75)

10. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, λόγω κατάργησης
των ΕΠ.ΕΜ,. η οποία εκτιµάται σε 2,5 χιλιάδες ευρώ ανά
άτοµο, κατ’ ανώτατο όριο (ο αριθµός ατόµων προσδιορί-
ζεται µε υπουργική απόφαση). (άρθρο 75)

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016 

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας –
Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατά-
ξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα ε-
πί του Κρατικού Προϋπολογισµού:

1. Συνολική δαπάνη για τα έτη 2016-2022 ύψους 480
εκατ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση των παρεχόµενων
ενισχύσεων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χρηµατοδοτι-
κές µισθώσεις κ.λπ.) σε επενδυτικά σχέδια του υπό ψή-
φιση νόµου. (άρθρο 10)

2. Ετήσια δαπάνη, λόγω της αποζηµίωσης των µελών
του Ε.Μ.Π.Α. και Ε.Μ.Π.Ε., της Επιτροπής Διαχείρισης
Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, καθώς και των Γνω-
µοδοτικών Επιτροπών, το ύψος της οποίας θα εξειδικευ-
θεί µε την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών α-
ποφάσεων (άρθρα 24-27)

3. Δαπάνη από: 
α) την χορήγηση αποζηµίωσης των προβλεπόµενων

οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων. (άρθρα 14 και 16)
β) τη σύσταση των απαιτούµενων διοικητικών δοµών

και υπηρεσιών για τη λειτουργία των Ταµείων Συµµετο-
χών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση του
προβλεπόµενου προεδρικού διατάγµατος.

(άρθρο 61 παρ.1)
γ) την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη των οργά-

νων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ε-
λέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων,
που καθορίζονται, αναλόγως των τιθέµενων κριτηρίων,
µε την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής α-
πόφασης. 
Σε κάθε περίπτωση το ύψος της συνολικά προκαλού-

µενης δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά
(πλήθος αξιολογούµενων, ελεγχόµενων και παρακολου-
θούµενων επενδυτικών σχεδίων, ύψος και είδος αυτών,
χιλιοµετρική απόσταση του τόπου εγκατάστασης της ε-
πένδυσης κ.α.), (άρθρο 80 παρ. 3)
δ) την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη του Μητρώ-

ου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, για α-
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ξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων που πραγµατοποίη-
σαν κατά το παρελθόν, το ύψος της οποίας εκτιµάται,
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, σε έως 40 χιλιά-
δων ευρώ συνολικά. (άρθρο 82 παρ. 2) 

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα πραγµατο-
ποίησης επιτόπιων ελέγχων σε επενδυτικά σχέδια παρα-
γωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια. (άρθρο 85)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη χορήγηση του κινή-

τρου της φοροαπαλλαγής των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του υπό ψήφιση
νόµου, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα. Εκτιµάται, πάντως, ότι για την περίοδο 2016-
2020 η απώλεια αυτή θα ανέλθει στο ποσό των 27 εκατ.
ευρώ περίπου. (άρθρο 10)

6. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από τη δυνατότητα
µετάπτωσης δικαιούχων επιχορήγησης βάσει των νόµων
3299/2004 και 3908/2011, να λάβουν το σύνολο ή τµήµα
αυτής µε τη µορφή φορολογικής απαλλαγής, η οποία
δεν µπορεί να προσδιοριστεί εξαρτώµενη από πραγµατι-
κά περιστατικά. Εκτιµάται, όµως, για την περίοδο 2016-
2020 στο ποσό των 161,4 εκατοµµυρίων ευρώ.             

(άρθρο 78) 
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες

πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευκλ. Τσακαλώτος Γ. Σταθάκης
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