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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Aρθρο 1_______________________________________________________________ 9
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα
και µέσω αυτών:_____________________________________________________________9

'Αρθρο 2______________________________________________________________ 11
∆ιάκριση των επενδυτικών φορέων καθορισµός του είδους ενίσχυσής τους ___________11
1. Για την εφαρµογή των ενισχύσεων του νόµου αυτού, οι φορείς (εταιρείες ή ατοµικοί επιχειρηµατίες)
της επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρου 3 διακρίνονται σε νέους και παλαιούς. _____________ 11
3. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 2 δεν έχουν εφαρµογή προκειµένου: ____________ 11

'Aρθρο 3______________________________________________________________ 13
Υπαγόµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες ενισχυόµενες δαπάνες_________________13
α. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες οι οποίες
περιλαµβάνονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου. ______________________________13
β. Επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια, σε µορφή θερµού νερού, ατµού ή παράγουν
στερεά καύσιµα από βιοµάζα, επιχειρήσεις συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας ή
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την
αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα. Επιχειρήσεις
παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την
παραγωγή ενέργειας. ________________________________________________________15
γ. Επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής,
γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης,
επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων. ___________________17
δ. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον οι
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους τοµείς πληροφορικής, τουρισµού, έρευνας, καθώς και
τεχνολογικής υποστήριξης βιοτεχνικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.__________17
ε. Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού. _________________________________________19
στ. Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας. _____________________20
ζ. Μεταλλευτικές επιχειρήσεις.________________________________________________20
η. Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών.
Επιχειρήσεις λατόµευσης µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εξοπλισµό κοπής
και επεξεργασίας. ___________________________________________________________22
θ. Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αναποφλοίωτου
ρυζιού, οι γεωργικές επιχειρήσεις νέων καλλιεργιών (αντικατάσταση παλαιών), οι
γεωργικές επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας και οι αλιευτικές επιχειρήσεις
(υδατοκαλλιέργειες), σύγχρονης τεχνολογίας, όπως καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας. ___________________________________24
ι. Αγροτικοί ή αγροτοβιοµηχανικοί συνεταιρισµοί, καθώς και οµάδες παραγωγών ή
ενώσεις οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που πραγµατοποιούν επενδύσεις σε µηχανικά µέσα σποράς,
καλλιέργειας και συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων.______________________________25
κ. Επιχειρήσεις που, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, τυποποιούν,
συσκευάζουν ή και συντηρούν γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και
ιχθυοτροφίας. ______________________________________________________________25
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λ. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισµοί που
πραγµατοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και
κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο
του πολεοδοµικού και χωροταξιακού σχεδιασµού, καθώς και χώρων κοινωνικών και
πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων. Επίσης επενδύσεις των ως
άνω φορέων για τη µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων και λοιπών
εγκαταστάσεων οµοίως για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών
αγορών και σφαγείων. _______________________________________________________26
µ. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων χωρητικότητας
τουλάχιστον ογδόντα (80) θέσεων, µόνο για την ίδρυση των σταθµών αυτών. _________27
ν. Επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων, εφόσον πραγµατοποιούν επενδύσεις για
τη δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς
υγρών καυσίµων και υγραερίων σε νησιά._______________________________________27
ξ. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε
αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες από τον κεντρικό κορµό της χώρας
περιοχές, που ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας. _________________________________________________________________27
ο. Κέντρα κοινής επιχειρηµατικής δράσης που µπορούν να ιδρύονται από τρεις (3)
τουλάχιστον επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα που απασχολούν η καθεµία µέχρι 120
εργαζόµενους και από µία τουλάχιστον εµπορική επιχείρηση ή επιχείρηση του τοµέα
µεταφορών ή λοιπών υπηρεσιών. Στα κέντρα αυτά µπορούν να συµµετέχουν Α.Ε.Ι. ή
ερευνητικά κέντρα.__________________________________________________________28
π. Εταιρείες ∆ιεθνούς Εµπορίου που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες υπό
την προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονοµικώνεµπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου και το µετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται
στο ποσό των τριακοσίων (300) εκατ. δρχ. τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβεβληµένο. ___29
ρ. Εµπορικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την αγορά και πώληση υλικών
αγαθών. ___________________________________________________________________30
σ. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του
ν. 2072/1992 και επιχειρήσεις µε αντικείµενο την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου. ________________31
τ. Τουριστικές επιχειρήσεις. __________________________________________________31
υ. Ιερές µονές για την ανέγερση και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων
τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή
κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. _________________34
φ. Τεχνικές εταιρείες µόνο για τον εκσυχρονισµό τους, µέσω αντικατάστασης των
µηχανηµάτων τους και του λοιπού εξοπλισµού τους, πλην των µεταφορικών µέσων υλικών
και προσωπικού.____________________________________________________________34
2. Επίσης υπάγονται στην ενίσχυση της επιχορήγησης του νόµου αυτού οι ακόλουθες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νοµικά πρόσωπα,
για τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες τους, όπως αυτές προσδιορίζονται για καθεµία
δραστηριότητα: ____________________________________________________________35
α. Μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, µόνο για ίδρυση παραγωγικών µονάδων. Με
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης ορισµένοι κλάδοι
ή υποκλάδοι της µεταποίησης. _______________________________________________________ 35
β. Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εσταβλισµένου ή
ηµιεσταβλισµένου τύπου και οι αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.36
3. ∆εν µπορούν να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου:___________________________ 36
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4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται για επενδύσεις δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρείες, καθώς και τις εταιρείες των Ο.Τ.Α.
και της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. __________________________________________________ 38
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της
κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. ___________________________ 38
6. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή µόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. _____________________________________________________________ 38

'Αρθρο 4______________________________________________________________ 39
∆ιαίρεση της Επικράτειας ____________________________________________________39
Λοιπές περιοχές εφαρµογής των ενισχύσεων _____________________________________39

'Αρθρο 5______________________________________________________________ 41
Καθορισµός παρεχόµενων ενισχύσεων__________________________________________41
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 πιο κάτω, της παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και της περίπτωσης (στ) της
παρ. 10 του άρθρου 6, οι ενισχύσεις που παρέχονται στους νέους φορείς, εναλλακτικά, είναι:______ 41
2. Ενισχύσεις που, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 πιο κάτω, παρέχονται στους παλαιούς φορείς: _____ 42
3. Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες παροχής των ενισχύσεων των προηγούµενων παραγράφων 1
και 2. ___________________________________________________________________________ 42

'Αρθρο 6______________________________________________________________ 50
Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων _______________50
Το κατά περίπτωση ελάχιστο ύψος καθορίζεται ως εξής:___________________________________ 50

2. Περιορισµός στο ποσό της παρεχόµενης επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. _________________________________________________________________53
Οι νέες θέσεις απασχόλησης πρέπει να δηµιουργούνται ως εξής: ____________________________ 53

3. Οι επιχειρηµατικοί φορείς που εντάσσουν επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά τους σχέδια στο καθεστώς
ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, ύψους άνω των εξήντα εκατοµµυρίων (60.000.000) δρχ., υποχρεούνται το
αργότερο µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν µε τη
µορφή εταιρείας. Ιερές µονές για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων ή/και των
προγραµµάτων τους σύµφωνα µε την περίπτωση (υ) της παρ. 1 του άρθρου 3, δεν
υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης ή/και του
προγράµµατος. _____________________________________________________________55
4. 'Ιδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς
ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων. ______________________________55
5. Υποχρεωτική εγκατάσταση εντός ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,
ΒΙ.ΠΑ. των ιδρυόµενων βιοµηχανικών µεταποιητικών µονάδων.____________________57
6. Αναµόρφωση ενισχυόµενου κόστους επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικού σχεδίου που εντάσσεται στις ενισχύσεις
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. _________________________________________________________________57
8. 'Εναρξη των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού και επιχειρηµατικών σχεδίων, που εντάσσονται στις ενισχύσεις της
επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. _________________________________________________________________58
9. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο. ___________________59
10. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης τόκων. ____________________60
11. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού. ________________________________________________________________61
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12. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού µεταποιητικών επιχειρήσεων που
αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, καθώς και σε
επενδύσεις ή προγράµµατα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας, των εδαφίων (i) και (iii) αντίστοιχα της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 5. __________________________________________________61
13. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή προγράµµατα µεταποιητικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην παραγωγή των νέων
προϊόντων του εδαφίου (i) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3 του
άρθρου 5. __________________________________________________________________62
14. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις,
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια,
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού του εδαφίου (iν) της υποπερίπτωσης (1) της
περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (µ) της παρ. 3 του άρθρου 5. ___________________62
15. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού i) επιχειρήσεων ανάπτυξης
τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων ii) επιχειρήσεων (εργαστηρίων) εφαρµοσµένης
βιοµηχανικής ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας του εδαφίου (ii) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε)
της παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και σε επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού τέτοιων εργαστηρίων που γίνονται από τις υπαγόµενες επιχειρήσεις
του εδαφίου (vii) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3 του άρθρου 5.__63
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'Aρθρο 1

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και
µέσω αυτών:
- Η συµβολή στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης.
- Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
- Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
- Η αναδιάρθρωση τοµέων και κλάδων της παραγωγής.
- Η αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών στον ελληνικό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο.
- Η συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας.

Είδη παρεχόµενων ενισχύσεων

Για την πραγµατοποίηση των υπαγόµενων στις διατάξεις του παρόντος νόµου επενδύσεων,
προγραµµάτων και επιχειρηµατικών σχεδίων, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
(α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για
την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή του επιχειρηµατικού
σχεδίου.
(β) Επιδότηση των τόκων που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των
καταβαλλόµενων τόκων των µεσοµακροπρόθεσµων δανείων τετραετούς τουλάχιστον
διάρκειας, που λαµβάνονται για την υλοποίηση της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης.
(γ) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την
απόκτηση της χρήσης καινούργιου µηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισµού.
(δ) Φορολογική απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της
πραγµατοποιούµενης και ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή και της αξίας της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου µηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην
απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών της πρώτης
δεκαετίας από την πραγµατοποίηση της επένδυσης ή
του προγράµµατος, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού.
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(ε) Ειδικά κίνητρα, πέραν των ανωτέρω, για ιδιαζόντως σηµαντικές βιοµηχανικές,
µεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους άνω των είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ., που
προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του
άρθρου 4 του καταργηθέντος νόµoυ 4171/1961 "Περί λήψεως γενικών µέτρων για την
υποβοήθηση των αναπτύξεων της οικονοµίας της χώρας" (ΦΕΚ 93 Α'/1961).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
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'Αρθρο 2
∆ιάκριση των επενδυτικών φορέων καθορισµός του είδους ενίσχυσής τους

1. Για την εφαρµογή των ενισχύσεων του νόµου αυτού, οι φορείς (εταιρείες ή ατοµικοί
επιχειρηµατίες) της επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρου 3 διακρίνονται σε νέους και
παλαιούς.
Νέοι: είναι νεοϊδρυόµενες εταιρικές ή ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που
υποβάλλουν αίτηση για εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος πριν παρέλθει πενταετία
από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύµατος προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις.
Eταιρείες που προήλθαν από µετατροπή άλλης εταιρείας ή ατοµικής επιχείρησης ή από
συγχώνευση εταιρειών ή και ατοµικών επιχειρήσεων ή εκείνες που απορρόφησαν άλλη
εταιρεία ή ατοµική επιχείρηση ή κλάδο άλλης, καθώς και εκείνες που απορροφήθηκαν από
άλλη εταιρεία, δεν νοούνται ως νέοι φορείς, εφόσον µία από τις πιο πάνω εταιρείες ή
ατοµικές επιχειρήσεις πριν από τη µετατροπή, τη συγχώνευση ή την απορρόφηση αποτελεί
παλαιό φορέα.

Παλαιοί: είναι εκείνοι που υποβάλλουν αίτηση για εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος,
µετά την πάροδο πενταετίας από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύµατος προκειµένου
για ατοµικές επιχειρήσεις.
2.α. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των νέων
φορέων, παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, εναλλακτικά ως εξής:
i. Επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
ii. Φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων.
β. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού των παλαιών φορέων, παρέχονται µόνο οι ενισχύσεις
της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης των τόκων.
3. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 2 δεν έχουν εφαρµογή προκειµένου:
i. Για τα επιχειρηµατικά σχέδια των παλαιών φορέων: των υποπεριπτώσεων (xv) και (xvi)
της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, της υποπερίπτωσης (v), της περίπτωσης (ε) της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου, καθώς και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1
του ίδιου επίσης άρθρου, για τα οποία παρέχεται µόνο επιχορήγηση. Για τα επιχειρηµατικά
σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 10, για τα οποία είναι δυνατόν
να παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων του παρόντος, καθώς και άλλα είδη ενισχύσεων που
µπορεί να καθοριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της ίδιας ως άνω παραγράφου,
πλην της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και κάθε άλλης ενίσχυσης φορολογικού
χαρακτήρα, εφόσον υποβάλλονται από παλαιούς φορείς.
ii. Για τις ιδιαζόντως σηµαντικές για την εθνική οικονοµία επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, τόσο των νέων όσο και των
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παλαιών φορέων, ύψους άνω των είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. του άρθρου 10, για τις οποίες
µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων σε συνδυασµό µε τις
παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4171/1961.
iii. Για επενδύσεις εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων και
τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) που γίνονται από παλαιούς φορείς,
για τις οποίες µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.
iv. Για επενδύσεις ίδρυσης δηµοσίας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων που γίνονται είτε από
νέους είτε από παλαιούς φορείς, για τις οποίες παρέχεται µόνο επιχορήγηση ανά
δηµιουργούµενη νόµιµη θέση στάθµευσης.
v. Για τις κατηγορίες δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix), (xx)
και (xxi), των επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, που γίνονται είτε
από νέους είτε από παλαιούς
φορείς, για τις οποίες παρέχεται µόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.
vi. Για τα θεσπιζόµενα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 10, για τα οποία
οι τυχόν παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της προηγούµενης παραγράφου 2 θα
καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα θέσπισής τους.
vii. Για τις επενδύσεις επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή
συνεταιρισµών της περίπτωσης (ι) και (λ) της παρ. 1 του άρθρου 3, που γίνονται από
παλαιούς φορείς, για τις οποίες µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.
viii. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού της
περίπτωσης (υ) της παρ. 1 του άρθρου 3 παρέχεται µόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού.
ix. Για τις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών της περίπτωσης (φ) της παρ.1 του άρθρου 3
παρέχεται µόνο ενίσχυση της επιχορήγησης.
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'Aρθρο 3

Υπαγόµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες ενισχυόµενες δαπάνες

1. Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες τους, όπως αυτές
προσδιορίζονται για καθεµία κατηγορία δραστηριότητας:

α. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνονται
στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
i. H κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
ii. H κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης
προϊόντων.
iii. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών
εγκαταστάσεων που παραµένουν σε αδράνεια και δεν χρησιµοποιούνται τουλάχιστον για δύο
(2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
iv. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των βιοµηχανικών
περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων.
v. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.
Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
vi. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
vii. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των
παραγόµενων προϊόντων.
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viii. Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση του
υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται για
περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον µετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ.,
Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ..
ix. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου εργοστασιακού χώρου. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής
µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και
η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση
υλικών και προϊόντων.
x. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων.
xi. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή
εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη
στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και
αίθουσες κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
xii. Οι δαπάνες επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης του
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος.
xiii. Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµιση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξο- πλισµό, αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης
λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
xiv. Οι δαπάνες για ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό εργαστηρίων εφαρµοσµένης
βιοµηχανικής ή ενεργειακής ή µεταλλευτικής έρευνας.
xv. Οι δαπάνες υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
παλαιών φορέων βιοµηχανικών επιχειρήσεων, ελάχιστου συνολικού κόστους ενός (1) δισ.
δρχ., που περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό
εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των
εργαζοµένων, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται πρόσθετες
κατηγορίες ενισχυόµενων δαπανών, όπως λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες κατάρτισης
προσωπικού και άλλες.
xvi. Οι δαπάνες υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-3 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
διάσωσης και αναδιάρθρωσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων παλαιών φορέων που βρίσκονται
σε ιδιαίτερα δυσµενή πορεία, που περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση και την ανάπτυξή τους, καθώς και τις
αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται
λεπτοµερέστερα οι κατά τα
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ανωτέρω κατηγορίες ενισχυόµενων δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου διάσωσης και
αναδιάρθρωσης.
xvii. Οι δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, εγκατάστασης και
λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης
των προϊόντων και των διαδικασιών
διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από
οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα.
xviii. Οι δαπάνες µετατροπής µεταποιητικών βιοµηχανικών µονάδων ώστε να γίνουν πιο
ευέλικτες.
xix. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία.
xx. Οι δαπάνες επενδύσεων παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων και οι δαπάνες εισαγωγής
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, οι δαπάνες κατασκευής του πρωτότυπου
εφεύρεσης που παρουσιάζει δυνατότητες παραγωγικής εκµετάλλευσης και έχει κατατεθεί και
έχει λάβει θετική έκθεση έρευνας από τον Ο.Β.Ι., τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή
κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια
ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει
να πραγµατοποιείται επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον
δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
xxi. Οι δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων για την
οικολογική αποσυναρµολόγηση προϊόντων συσκευασίας και λοιπών προϊόντων που έχουν
αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.
xxii. Οι δαπάνες επενδύσεων που αφορούν στη µείωση του κόστους παραγωγής και
διάθεσης, όπως αυτές θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µεταποιητικών επιχειρήσεων που προκύπτουν από τη συνένωση
τριών (3) τουλάχιστον Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.), που η
καθεµία απασχολεί κατά µέσον όρο την τελευταία τριετία µέχρι 120 εργαζόµενους.

β. Επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια, σε µορφή θερµού νερού, ατµού ή παράγουν στερεά
καύσιµα από βιοµάζα, επιχειρήσεις συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας ή
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την
αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα. Επιχειρήσεις
παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή
ενέργειας.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
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(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) H αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(iv) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(v) Οι δαπάνες για ίδρυση, επέκταση και εκσυχρονισµό εργαστηρίων εφαρµοσµένης
ενεργειακής έρευνας.
(vi) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, εντός του
ευρύτερου εργοστασιακού χώρου. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής
µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και
η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
(vii) Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή
εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, για τη στέγαση, την
αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
(viii) Οι δαπάνες επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος.
(ix) Οι δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού νερού ή ατµού
µέχρι τον καταναλωτή, προκειµένου µόνο για τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας σε
µορφή θερµού νερού ή ατµού.
(x) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
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γ. Επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής,
γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επιχειρήσεις
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά χώρων στέγασής τους, σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ.,
ΒΙΟ.ΠΑ., τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iv) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(v) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(vi) Η αγορά εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών.

δ. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον οι
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους τοµείς πληροφορικής, τουρισµού, έρευνας, καθώς και
τεχνολογικής υποστήριξης βιοτεχνικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

19

(iv) Oι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(v) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού.

ε. Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές (όπως αποκλειστικότητα
αντικειµένου, ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός επιστηµονικού προσωπικού, ελάχιστος
απαιτούµενος εξοπλισµός), καθώς και στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την
οικονοµοτεχνική µελέτη (όπως συµβάσεις και συνεργασίες, τυχόν ήδη πραγµατοποιηθείσες
εργασίες) που υποβάλλουν για την υπαγωγή των επενδύσεων, προγραµµάτων ή
επιχειρηµατικών σχεδίων τους, στις διατάξεις του παρόντος.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, η αγορά του αναγκαίου λογισµικού και οι δαπάνες
περαιτέρω ανάπτυξής του, κόστους µέχρι 60% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
(iv) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή και ανάπτυξη σύγχρονης
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων, το κόστος του οποίου δεν µπορεί να
υπερβεί το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
(v) Οι δαπάνες υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
παλαιών φορέων επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού, ελάχιστου συνολικού κόστους 500
εκατοµµυρίων δρχ., που περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και ενδεχοµένως τις αναγκαίες ενέργειες
κατάρτισης των εργαζοµένων, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη
διεθνή αγορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι
πρόσθετες, πέραν των οριζόµενων στην παρούσα περίπτωση (ε), κατηγορίες ενισχυόµενων
δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου.
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στ. Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά χώρων στέγασής τους σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ.,
ΒΙΟ.ΠΑ., τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.
(iii) H αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού.
(iv) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(v) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.

ζ. Μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(iv) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(v) Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός εργαστηρίων εφαρµοσµένης µεταλλευτικής
έρευνας.
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(vi) H αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου χώρου του εργοταξίου, καθώς και µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
(vii) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας και για ανακύκληση του
ύδατος.
(viii) Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης, που αφορούν
σε δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και περιχάραξης.
(ix) Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή
εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη στέγαση, την
αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
(x) Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία.
(xi) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησηςλειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
(xii) Οι δαπάνες υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
παλαιών φορέων µεταλλευτικών επιχειρήσεων, ελάχιστου συνολικού κόστους ενός (1) δισ.
δρχ., που περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό
εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη
διεθνή αγορά. Στις δαπάνες αυτές µπορεί να περιληφθούν και οι δαπάνες για την κατάρτιση
των εργαζοµένων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται
λεπτοµερέστερα οι κατηγορίες των κατά τα ανωτέρω ενισχυόµενων δαπανών του
επιχειρηµατικού σχεδίου.

η. Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών.
Επιχειρήσεις λατόµευσης µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εξοπλισµό κοπής
και επεξεργασίας.
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(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(iv) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(v) Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός εργαστηρίων εφαρµοσµένης έρευνας.
(vi) H αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου χώρου του εργοταξίου, καθώς και µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη
διακίνηση υλικών και προϊόντων.
(vii) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας και ανακύκλησης του
ύδατος.
(viii) Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης που αφορούν
σε δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης.
(ix) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, αναεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησηςλειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
(x) Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή
εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, για τη στέγαση, την
αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.
(xi) Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία.
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θ. Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αναποφλοίωτου
ρυζιού, οι γεωργικές επιχειρήσεις νέων καλλιεργιών (αντικατάσταση παλαιών), οι γεωργικές
επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας και οι αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες),
σύγχρονης τεχνολογίας, όπως καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Γεωργίας.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) H αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) H αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(iv) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων µεθόδων.
(v) Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός εργαστηρίων εφαρµοσµένης έρευνας.
(vi) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου χώρου της µονάδας και µαζικής µεταφοράς προσωπικού, καθώς και η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων
διακίνησης υλικών και προϊόντων.
(vii) Η αγορά του αναπαραγωγικού πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων.
(viii) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος.
(ix) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάστασης
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση
αφορά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της µονάδας και από
αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης ενέργειας. Οι δαπάνες
επενδύσεων για την παραγωγή στερεών καυσίµων από βιοµάζα.
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(x) Οι δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση του
υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται υποχρεωτικά
για λόγους περιβαλλοντικούς.

ι. Αγροτικοί ή αγροτοβιοµηχανικοί συνεταιρισµοί, καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις
οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης που πραγµατοποιούν επενδύσεις σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και
συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.
Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(ii) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων.

κ. Επιχειρήσεις που, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, τυποποιούν,
συσκευάζουν ή και συντηρούν γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και
ιχθυοτροφίας.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Οι δαπάνες για κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(iv) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων εντός του ευρύτερου
εργοστασιακού, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και η κατασκευή
εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών.
(ν) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα,
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επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, αναεώσιµες πηγές
ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό
την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά τον εξοπλισµό
και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση
τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης ενέργειας.

λ. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισµοί που πραγµατοποιούν
επενδύσεις για την ανέγερση και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές
βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και
χωροταξιακού σχεδιασµού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών,
κεντρικών αγορών και σφαγείων. Επίσης επενδύσεις των ως άνω φορέων για τη µετασκευή
και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων οµοίως για χώρους
κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Οι δαπάνες για κατασκευή ή επέκταση κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Επίσης οι δαπάνες για µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων και λοιπών
εγκαταστάσεων.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση νέων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης λογισµικού.
(iv) Οι δαπάνες επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον περιορισµό της
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας και για την
ανακύκληση του ύδατος.
(ν) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
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µ. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως σταθµών αυτοκινήτων χωρητικότητας
τουλάχιστον ογδόντα (80) θέσεων, µόνο για την ίδρυση των σταθµών αυτών.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού.

ν. Επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων, εφόσον πραγµατοποιούν επενδύσεις για τη
δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών
καυσίµων και υγραερίων σε νησιά.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Οι δαπάνες δηµιουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς στα νησιά υγρών καυσίµων
και υγραερίων.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού.
(iv) Οι δαπάνες επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον περιορισµό της
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας.

ξ. Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε
αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες από τον κεντρικό κορµό της χώρας
περιοχές, που ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας.
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Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η αγορά και η εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του εξοπλισµού που
προορίζεται για την υποδοµή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την
εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων στις ανωτέρω περιοχές.
(ii) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης των ως άνω καινούργιων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.

ο. Κέντρα κοινής επιχειρηµατικής δράσης που µπορούν να ιδρύονται από τρεις (3)
τουλάχιστον επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα που απασχολούν η καθεµία µέχρι 120
εργαζόµενους και από µία τουλάχιστον εµπορική επιχείρηση ή επιχείρηση του τοµέα
µεταφορών ή λοιπών υπηρεσιών. Στα κέντρα αυτά µπορούν να συµµετέχουν Α.Ε.Ι. ή
ερευνητικά κέντρα.

Σκοπός των κέντρων αυτών, που µπορούν να λειτουργούν και µε τη µορφή εταιρείας µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η παροχή προς τους συµµετέχοντες επιχειρηµατικούς
φορείς όλων των δυνατών υπηρεσιών επιχειρηµατικής υποστήριξης, όπως είναι η δηµιουργία
τράπεζας πληροφοριών, η εκπόνηση µελετών οργάνωσης, µάρκετινγκ και διεύρυνσης της
αγοράς για τα προϊόντα των συµµετεχόντων φορέων, ο συντονισµός ενεργειών για κοινές
προµήθειες υλικών, για συµµετοχή σε κρατικές προµήθειες, καθώς και εξασφάλιση
πιστοποιητικών ποιότητας. Επίσης, η ανάληψη συλλογικής επιχειρηµατικής δράσης για
πραγµατοποίηση κοινών εκθέσεων προϊόντων, κοινών προµηθειών υλικών, κοινής
συµµετοχής σε κρατικές προµήθειες και δηµιουργία δικτύων διανοµής στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό για πρόσβαση σε νέες αγορές.
Ενισχυόµενες δαπάνες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
'Eνωσης):
(i) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.
Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(ii) Οι δαπάνες για την κατασκευή ή αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι
αναγκαίες:
- για τη λειτουργία τους,
- για τη δηµιουργία µόνιµων εκθεσιακών τους χώρων και
- για τη δηµιουργία των αποθηκευτικών ή και ψυκτικών χώρων που απαιτούνται για την
προώθηση των προϊόντων των συνασπιζόµενων επιχειρήσεων.
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(iii) Οι δαπάνες διαµόρφωσης-διευθέτησης των αγοραζόµενων ή ενοικιαζόµενων κτιριακών
εγκαταστάσεων της προηγούµενης υποπεριπτώσεως (ii).
(iv) Η αγορά των αναγκαίων επίπλων και σκευών των γραφείων, των εκθεσιακών,
αποθηκευτικών ή και ψυκτικών χώρων τους.
(v) Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους (Η/Υ, fax, φωτοτυπικά,
telex, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός διακίνησης
προϊόντων κ.λπ.).
(vi) Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου, για το σύνολο των δραστηριοτήτων-σκοπών
των κέντρων κοινής επιχειρηµατικής δράσης, λογισµικού, περιλαµβανοµένων και των
δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το στάδιο εγκατάστασής του.
(vii) Η αγορά των αναγκαίων φορτηγών αυτοκινήτων για τη διανοµή προϊόντων των
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στα κέντρα κοινής επιχειρηµατικής δράσης.
(viii) Οι δαπάνες εκπόνησης µελετών οργάνωσης της κοινής επιχειρηµατικής δράσης, καθώς
και των αρχικών µελετών µάρκετινγκ για τη διείσδυση και διεύρυνση των µεριδίων αγοράς
για τα προϊόντα των συνασπιζόµενων φορέων. Οι επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες
εκπόνησης µελετών δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους επένδυσης
του Επιχειρηµατικού Κέντρου.
(ix) Η δαπάνη εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης για την υπαγωγή της επένδυσης
ίδρυσης του κέντρου κοινής επιχειρηµατικής δράσης στις ενισχύσεις του παρόντος.

π. Εταιρείες ∆ιεθνούς Εµπορίου που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες υπό την
προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονοµικών-εµπορικών
δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου και το µετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων (300) εκατ. δρχ. τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβεβληµένο.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες πλήρωσης
των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την υπαγωγή επενδύσεων
των εταιρειών αυτών στα κίνητρα του παρόντος νόµου, ιδίως όσον αφορά το σκοπό τους, τον
αριθµό και το είδος µετόχων κ.ά..

Ενισχυόµενες δαπάνες στο εσωτερικό και εξωτερικό (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης):
(i) Οι δαπάνες για την κατασκευή, την αγορά ή και τη µετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων
που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία τους, καθώς και για να
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χρησιµοποιηθούν ως αποθηκευτικοί, ψυκτικοί χώροι, χώροι ξήρανσης, συντήρησης,
τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων ή ως χώροι διανοµής σε ευρύτερες περιφέρειες,
καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) ∆απάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τους χώρους του προηγούµενου εδαφίου
(i). Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών
και του αναγκαίου λογισµικού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εκπαίδευσης του
προσωπικού κατά το στάδιο εγκατάστασής του.
(iv) Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους (fax, φωτοτυπικά, telex,
εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί διακίνησης προϊόντων κ.λπ.).
(v) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι
δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό αλλά τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της
καταναλισκόµενης ενέργειας.
(vi) Η αγορά καινούργιων ή µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων
ψυγείων. Στην περίπτωση αγοράς µεταχειρισµένων, η ηλικία τους δεν µπορεί να υπερβαίνει
την πενταετία, οι δε παρεχόµενες ενισχύσεις,
υπολογίζονται επί κόστους ύψους 4.000.000 δρχ. ανά αυτοκίνητο, είτε αυτό αφορά στο
συνολικό κόστος αγοράς του αυτοκινήτου είτε σε τµήµα του.

ρ. Εµπορικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την αγορά και πώληση υλικών αγαθών.
Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Οι δαπάνες αγοράς συστηµάτων µηχανοργάνωσης, περιλαµβανοµένων των δαπανών
αγοράς του αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το
στάδιο εγκατάστασής του.
(ii) Οι δαπάνες κατασκευής αποθηκών και ψυκτικών θαλάµων, καθώς και οι δαπάνες αγοράς
εξοπλισµού αποθηκών, οργάνων και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου, που πραγµατοποιούνται
από πέντε τουλάχιστον Μ.Μ.Ε. εµπορικές επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους δεν
υπερβαίνει αθροιστικά κατά την τελευταία τριετία το ποσό των 5 δισ. δρχ..
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σ. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν.
2072/1992 και επιχειρήσεις µε αντικείµενο την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού.
(iv). Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού, καθώς και
των ατόµων που διαβιούν ή συµµετέχουν στα προγράµµατα αποθεραπείας και
αποκατάστασης.

τ. Τουριστικές επιχειρήσεις.

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι ακόλουθες τουριστικές δραστηριότητες:
- 'Ιδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον Β' τάξης.
- Εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων
τουλάχιστον Γ' τάξης.
- Εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων
κατώτερων της Γ' τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον
µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε Γ' τάξης.
- Μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον
Γ' τάξης.
- Eκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων
κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού συνεδριακών κέντρων.
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- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού χιονοδροµικών κέντρων.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες).
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού γηπέδων γκόλφ.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κέντρων θαλασσοθεραπείας.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κέντρων τουρισµού υγείας.
- 'Ιδρυσης, επέκτασης εκσυγχρονισµού κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισµού που
δηµιουργούνται µόνο από εταιρείες που λειτουργούν και εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές
µονάδες ή από εταιρείες των οποίων εταίροι είναι µόνο εταιρείες που λειτουργούν και
εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές µονάδες.
Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και µετατροπής των παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
(iv) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο
εγκατάστασής του.
(v) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και µαζικής µεταφοράς
προσωπικού.
(vi) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος.
(vii) Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού και για κατασκευή
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που προκύπτουν από τις κατά περίπτωση καθοριζόµενες
προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία του Ε.Ο.Τ. και που τυχόν δεν καλύπτονται από τις
πιο πάνω οριζόµενες ως ενισχυόµενες δαπάνες.
(viii) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση
υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα
υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης
θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή
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ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επίσης οι δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόµηση
ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά
τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης-λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν
προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης ενέργειας.

υ. Ιερές µονές για την ανέγερση και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων
τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή
κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.
Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και µετατροπής των κτιρίων σε ξενώνες ή χώρους
κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
(iv) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών.

φ. Τεχνικές εταιρείες µόνο για τον εκσυχρονισµό τους, µέσω αντικατάστασης των
µηχανηµάτων τους και του λοιπού εξοπλισµού τους, πλην των µεταφορικών µέσων υλικών
και προσωπικού.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

χ. Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και
κτιριακά συγκροτήµατα βιοµηχανικού χαρακτήρα και οι οποίες παράγουν ή/και τυποποιούν
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π.).

Ενισχυόµενες δαπάνες:
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(i) Οι δαπάνες για την αγορά, επισκευή, αποκατάσταση, µετατροπή και επαναχρησιµοποίηση
υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
(ii) Η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων παραδοσιακού τύπου και λοιπού
εξοπλισµού.
(iv) Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου λογισµικού και των δαπανών εκπαίδευσης του
προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του.
(v) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων εντός του ευρύτερου
εργοστασιακού χώρου.
(vi) Οι δαπάνες επενδύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα έξοδα
πιστοποίησης όλων των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων, σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό
φορέα.
(vii) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας για αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος και για ανακύκληση του ύδατος.
2. Επίσης υπάγονται στην ενίσχυση της επιχορήγησης του νόµου αυτού οι ακόλουθες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νοµικά πρόσωπα, για
τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες τους, όπως αυτές προσδιορίζονται για καθεµία
δραστηριότητα:

α. Μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, µόνο για ίδρυση παραγωγικών µονάδων.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης
ορισµένοι κλάδοι ή υποκλάδοι της µεταποίησης.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Τα
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
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(iv) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου εργοστασιακού χώρου και µαζικής µεταφοράς προσωπικού, καθώς και η αγορά
και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων διακίνησης
υλικών.

β. Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου και οι αλιευτικές επιχειρήσεις
(υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.

Ενισχυόµενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Τα
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού.
(iv) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
ευρύτερου χώρου της µονάδας και µαζικής µεταφοράς προσωπικού, καθώς και η αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών
και προϊόντων.
(v) Η αγορά του αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για
την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της µονάδας.
3. ∆εν µπορούν να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου:
α. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων.
β. Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης (ο) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
γ. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς
κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της αξίας τους που αφορά στην
αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
δ. Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο
φορέα της επένδυσης. Κατ' εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν:
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(i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της
επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, τις
ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης,
λοιπές ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ., οργανισµούς τοπικής ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης,
καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειµένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός
τεχνολογικών πάρκων.
(ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων: θερµοκηπίων, χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής
ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί οικοπέδου του
οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
(iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό.
ε. Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον Γ'
τάξης, πριν παρέλθει επταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας,
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 1892/1990 και 1262/1982. Κατ'
εξαίρεση, για τις ξενοδοχειακές µονάδες για τις οποίες έχει εγκριθεί επένδυση
εκσυγχρονισµού τους πριν τις 31.8.1994 και οι οποίες υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής, στις
διατάξεις του παρόντος, επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τους, πριν παρέλθουν επτά (7) έτη
από την ολοκλήρωση του εγκριθέντα αυτού εκσυγχρονισµού τους, ο αιτούµενος
εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής µπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε άλλα, πλην
των εκσυγχρονισθέντων, τµήµατα της παραγωγικής µονάδας. Σε περίπτωση που στον
αιτούµενο εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής περιλαµβάνονται και επενδυτικά έργα
που αναφέρονται στον εκσυγχρονισµό τµηµάτων της ξενοδοχειακής µονάδας, που είχαν
εκσυγχρονισθεί εντός της τελευταίας επταετίας και είχαν υπαχθεί στα κίνητρα επιχορήγησης
και επιδότησης µέσω επένδυσης εγκριθείσας πριν τις 31.8.1994, οι δαπάνες για τα έργα αυτά
µπορεί να ενισχυθούν, εφόσον η σκοπιµότητα πραγµατοποίησής τους κρίνεται πλήρως
αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
στ. Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων
(campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθει επταετία από την έναρξη λειτουργίας της
µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του ν.
1262/1982. Κατ' εξαίρεση για τα κατασκηνωτικά κέντρα (campings) για τα οποία έχει
υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισµού τους στις διατάξεις του ν.1262/1982, για τα οποία
υποβάλλεται για υπαγωγή, στις διατάξεις του παρόντος, επένδυση ή/και πρόγραµµα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τους πριν
παρέλθει επταετία από την ολοκλήρωση του εγκριθέντα αυτού εκσυγχρονισµού τους, ο
αιτούµενος εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής µπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε
άλλα, πλην των εκσυγχρονισθέντων, τµήµατα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα
εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης περαιτέρω έργων
εκσυγχρονισµού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της αρµόδιας
Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
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ζ. Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων,
ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων ανεξάρτητα από
την τάξη.
η. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης της αξίας µηχανηµάτων και
λοιπών πάγιων στοιχείων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται για επενδύσεις δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρείες, καθώς και τις εταιρείες
των Ο.Τ.Α. και της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη
µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.

6. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή µόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β'
ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
Οι επιχειρήσεις της αλλοδαπής, της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν βιβλία
αντίστοιχα των κατηγοριών Β' και Γ' του Ελληνικού Κ.Β.Σ. για να είναι δυνατή γι' αυτές η
εφαρµογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που δεν µπορεί να
τροποποιείται πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, µπορεί να αφαιρούνται
κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από το παράρτηµα του παρόντος ή και να
επαναπροστίθενται σε αυτό, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της εσωτερικής και
εξωτερικής αγοράς και της συµβολής τους στην εκάστοτε αναπτυξιακή πολιτική.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να αφαιρούνται ή να προστίθενται και υποκατηγορίες των
δραστηριοτήτων αυτών.
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'Αρθρο 4

∆ιαίρεση της Επικράτειας
Λοιπές περιοχές εφαρµογής των ενισχύσεων

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε
τέσσερις (4) περιοχές ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆': Περιλαµβάνει τους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης και 'Εβρου, τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α.
της Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας µε πληθυσµό µέχρι 3.100
κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 1991, τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
τη Νήσο Θάσο, το Νοµό ∆ωδεκανήσου, πλην της περιοχής που καθορίζεται από την
υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, και την
παραµεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας σε απόσταση 20 χλµ. από τα
σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήµοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια
τέµνονται από τη ζώνη αυτή.
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ': Περιλαµβάνει περιφέρειες ή νοµούς της Επικράτειας, που εµφανίζουν έντονα
προβλήµατα ανεργίας ή και µείωσης του ενεργού πληθυσµού, πλην των Νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης και των νοµών ή τµηµάτων τους που περιλαµβάνονται στη ∆' Περιοχή. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας, που εκδίδεται
κάθε δύο έτη και δεν µπορεί να τροποποιηθεί µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα,
προσδιορίζονται περιφέρειες ή νοµοί της χώρας, όπου:
α. Ο µέσος όρος της ανεργίας, βάσει των εκάστοτε διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων της
Ε.Σ.Υ.Ε., για το χρονικό διάστηµα της προηγούµενης τετραετίας, υπερβαίνει κατά µία
τουλάχιστον ποσοστιαία µονάδα το µέσο όρο της ανεργίας σε όλη τη χώρα για την περίοδο
αυτή.
β. Εµφανίζει µείωση ο ενεργός πληθυσµός της χώρας.
Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει και τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νοµού Αττικής, όπως αυτή
καθορίστηκε µε την 37349/5.11.1991 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 950 Β') των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, Εθνικής Οικονοµίας και Εσωτερικών.
ΠΕΡΙΟΧΗ Β': Περιλαµβάνει τη ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., την Επαρχία Λαγκαδά και το τµήµα δυτικά
του ποταµού Αξιού του Νοµού Θεσσαλονίκης, την επαρχία Τροιζηνίας του Νοµού Αττικής,
καθώς και τις περιφέρειες, τους νοµούς ή τα τµήµατα νοµών της Επικράτειας που δεν
εντάσσονται στις περιοχές ∆', Γ' και Α'.
ΠΕΡΙΟΧΗ Α': Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τµηµάτων
τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας η ισχύς των οποίων διαρκεί δύο (2) έτη
από την έκδοσή τους, καθορίζονται οι χώρες και οι συγκεκριµένες περιοχές
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αυτών, για τις οποίες έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3, µε την οποία
προβλέπεται η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ορισµένες κατηγορίες επενδύσεων που
πραγµατοποιούνται στις χώρες και τις συγκεκριµένες περιοχές αυτών.
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'Αρθρο 5
Καθορισµός παρεχόµενων ενισχύσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 πιο κάτω, της παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και της
περίπτωσης (στ) της παρ. 10 του άρθρου 6, οι ενισχύσεις που παρέχονται στους νέους
φορείς, εναλλακτικά, είναι:
α. Επιχορήγηση των ενισχυόµενων δαπανών και επιδότηση των τόκων των
µεσοµακροπρόθεσµων επενδυτικών δανείων, καθώς και επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης κατά περίπτωση, ως εξής:

Περιοχή,

Ποσοστό
επιχορήγησης
επί της
ενισχυόµενης
δαπάνης,

∆'
Γ'
Β'

40%
30%
15%

Ποσοστό επιδότησης
των τόκων
τωνεπενδυτικών
δανείων της
ενισχυόµενης
επένδυσης,
40%
30%
15%

Ποσοστό της επιδότησης της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
υπολογιζόµενο επί της αξίας κτήσης
από την εταιρεία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης του ενισχυόµενου
εξοπλισµού
40%
30%
15%

Για την περιοχή Α' και µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται
στους νέους φορείς επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
β. Επιδότηση των τόκων των µεσοµακροπρόθεσµων επενδυτικών δανείων και φορολογική
απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών και της αξίας του καινούργιου
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση µε χρηµατοδοτική
µίσθωση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:

Περιοχή

Ποσοστό επιδότησης των
τόκων των επενδυτικών
δανείων της ενισχυόµενης
επένδυσης

∆'
Γ'
Β'

40%
30%
15%

Ποσοστό φορολογικής
απαλλαγής (αφορολόγητο
αποθεµατικό) επί της αξίας
της ενισχυόµενης επένδυσης
ή και επί του συνολικού
µισθώµατος της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού
100%
70%
40%
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Για την περιοχή Α' και µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται
στους νέους φορείς επιδότηση τόκων και φορολογική απαλλαγή.
2. Ενισχύσεις που, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 πιο κάτω, παρέχονται στους παλαιούς
φορείς:
Στους παλαιούς φορείς παρέχονται οι ενισχύσεις της επιδότησης των τόκων των
µεσοµακροπρόθεσµων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας επενδυτικών δανείων και
φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος ή και επί του συνολικού µισθώµατος της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού, του οποίου η χρήση αποκτάται από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ως εξής:
Περιοχή

∆'
Γ'
Β'

Ποσοστό επιδότησης των
τόκων των επενδυτικών
δανείων της
ενισχυόµενης επένδυσης
40%
30%
15%

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο
αποθεµατικό) επί της αξίας της ενισχυόµενης
επένδυσης ή και επί του συνολικού µισθώµατος
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
100%
70%
40%

Για την περιοχή Α' και µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται
στους παλαιούς φορείς επιδότηση τόκων και φορολογική απαλλαγή.
3. Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες παροχής των ενισχύσεων των προηγούµενων
παραγράφων 1 και 2.
Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2:
α. Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της
περιοχής Α', τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:
Περιοχή

Ποσοστά
επιχορήγησης

Ποσοστά
επιδότησης τόκων

∆'
Γ'
Β'

25%
15%
-

25%
15%
-

Ποσοστά
επιδότησης
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
25%
15%
-

ή εναλλακτικά:
Περιοχή
∆'
Γ'
Β'

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής
(αφορολόγητο αποθεµατικό)
60%
40%

Ποσοστά επιδότησης τόκων
25%
15%
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β. Για εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) παρέχονται, σε όλες τις περιοχές
περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(i)

Επιχορήγηση 25%

(ii)

Επιδότηση τόκων 25%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 25%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 60%

(ii)

Επιδότηση τόκων 25%.

γ. Για µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες
παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως
εξής:
(i)

Επιχορήγηση 40%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 40%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%.

δ. 1) Για συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, αξιοποίηση ιαµατικών πηγών, λιµένες
σκαφών αναψυχής (µαρίνες), κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισµού υγείας και
κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, παρέχονται σε όλες τις περιοχές,
περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(i)

Επιχορήγηση 35%

(ii)

Επιδότηση τόκων 35%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 35%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 70%

(ii)

Επιδότηση τόκων 35%.
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2) Ειδικά, προκειµένου για αυτοτελή συνεδριακά κέντρα τα οποία δηµιουργούνται εκτός
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και για γήπεδα γκολφ, παρέχονται, σε όλες τις
περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(i)

Επιχορήγηση 40%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 40%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%.

ε. 1) Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού:
(i) Μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας ή νέων προϊόντων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(ii) Επιχειρήσεων (εργαστηρίων) εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ενεργειακής, µεταλλευτικής,
γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και επιχειρήσεων
τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων, της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(iii) Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας της περίπτωσης
(δ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(iv) Επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Επίσης για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού:
(v) Στην προστασία του περιβάλλοντος, στον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του
υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην ανακύκληση του ύδατος, εφόσον οι επενδύσεις ή τα προγράµµατα
αυτά πραγµατοποιούνται από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρισµού, τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις
βιοµηχανικών ορυκτών και τις επιχειρήσεις λατόµευσης µαρµάρων από τις γεωργικές,
κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, από τις επιχειρησεις Ο.Τ.Α. ή Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, από τις επιχειρήσεις υγρών καυσίµων και υγραερίων και από τις τουριστικές
επιχειρήσεις, των περιπτώσεων (α), (β), (ζ), (η), (θ), (λ), (ν), και (τ) αντίστοιχα της παρ. 1 του
άρθρου 3.
(vi) Στην αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή
ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες
βιοµηχανίες, στην ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας και στην εξοικονόµηση ενέργειας,
εφόσον οι επενδύσεις ή και τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιούνται από τις µεταποιητικές
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού, ατµού ή
παραγωγής στερεών καυσίµων από
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βιοµάζα, τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας,
τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει
αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών, τις επιχειρήσεις που για ίδιο λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν προϊόντα του πρωτογενή
τοµέα, τις εταιρείες διεθνούς εµπορίου και τις τουριστικές επιχειρήσεις, των περιπτώσεων
(α), (β), (ζ), (η), (θ), (κ), (π) και (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και τις επιχειρήσεις του
Ο.Τ.Α. ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισµού της περίπτωσης (λ) της ιδίας ως
άνω παραγράφου.
(vii) Στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή
ενεργειακής ή µεταλλευτικής ή γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας,
εφόσον οι επενδύσεις ή και τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιούνται από τις µεταποιητικές
επιχειρήσεις, από τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρισµού, από τις
επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών και επιχειρήσεις λατόµευσης, από τις µεταλλευτικές
επιχειρήσεις και από τις γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις
σύγχρονης τεχνολογίας, των περιπτώσεων (α), (β), (ζ), (η), και (θ), αντίστοιχα, της παρ. 1
του άρθρου 3.
Παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:
Περιοχή

Ποσοστά
επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης
τόκων

∆'
Γ'
Β'
Α'

40%
40%
30%
25%

40%
40%
30%
25%

Ποσοστά επιδότησης
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
40%
40%
30%
25%

ή εναλλακτικά:
Περιοχή

∆'
Γ'
Β'
Α'

Ποσοστά φορολογικής
απαλλαγής (αφορολόγητο
αποθεµατικό)
100%
100%
70%
60%

Ποσοστά επιδότησης τόκων

40%
40%
30%
25%

2) Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για παραγωγή
ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα από την αιολική, την ηλιακή, την
υδροηλεκτρική και τη γεωθερµική, που πραγµατοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις
παραγωγής ενέργειας από τις ως άνω ήπιες µορφές ενέργειας της περίπτωσης (β) της παρ. 1
του άρθρου 3 είτε από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, τις γεωργικές και αλιευτικές
επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας
και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών, τις επιχειρήσεις που για ίδιο λογαριασµό
τρίτων τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν προϊόντα του πρωτογενή τοµέα, τις
εταιρείες διεθνούς εµπορίου και τις τουριστικές επιχειρήσεις, των περιπτώσεων (α), (ζ), (η),
(θ), (κ), (π) και (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισµούς της περίπτωσης (λ) της ίδιας ως άνω
παραγράφου,
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καθώς επίσης και για επενδύσεις ή και προγράµµατα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και θερµότητας που πραγµατοποιούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις, παρέχονται σε όλες
τις περιοχές περιλαµβανοµένης και της Α', ενιαία ποσοστά ως εξής:
(i)

Επιχορήγηση 40%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 40%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 100%

(ii)

Επιδότηση τόκων 40%.

στ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των υπαγόµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων που
αφορούν σε µελέτες, εξοπλισµό, εγκατάσταση και λειτουργία των αναγκαίων υποδοµών και
διαδικασιών, καθώς και στα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών
διασφάλισης της ποιότητας, σε µετατροπή των µεταποιητικών των βιοµηχανικών µονάδων
ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες, σε εισαγωγή και προσαρµογή περιβαλλοντικά φιλικής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, σε ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή
βιοτεχνικών µονάδων για την οικολογική αποσυναρµολόγηση προϊόντων που έχουν
αναλωθεί στην Ελλάδα, καθώς και σε επενδύσεις παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων,
εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, κατασκευής του πρωτότυπου
εφεύρεσης στα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και στα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης
της εφεύρεσης για µια πενταετία, όπως αυτές καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii),
(xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχεται µόνο η
ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 40% για όλες τις περιοχές, περιλαµβανοµένης
και της Α', ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις και λοιπές αυτές δαπάνες γίνονται από νέους ή
παλαιούς φορείς.
ζ. Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας της περίπτωσης (στ)
της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό
40% για όλες τις περιοχές, περιλαµβανοµένης και της Α', ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από
νέους ή παλαιούς φορείς.
η. Για τις επενδύσεις των δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της περίπτωσης (µ) της
παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης που ορίζεται ενιαία στο
ποσό των 600.000 δρχ. ανά νόµιµη θέση στάθµευσης, για όλες τις περιοχές,
περιλαµβανοµένης και της Α', ανεξάρτητα αν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς.
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων.
θ. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των κέντρων
κοινής επιχειρηµατικής δράσης και των εταιρειών διεθνούς εµπορίου των περιπτώσεων (ο)
και (π), της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:
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Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης
τόκων

Ποσοστά επιδότησης
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

30%

30%

30%

25%

25%

25%

'Ολες οι
περιοχές της
χώρας
Αλλοδαπή

ι. Για επενδύσεις των εµπορικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (ρ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
παρέχεται µόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

Περιοχή
'Oλες οι περιοχές της χώρας

Ποσοστά φορολογικής απαλλαγής
(αφορολόγητο αποθεµατικό)
50%

κ. Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και
εµπορευµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές της περίπτωσης (ξ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχονται µόνο οι ενισχύσεις
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων σε ενιαίο ποσοστό 25%.
λ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των
επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών, των
επιχειρήσεων λατόµευσης µαρµάρων, της περίπτωσης (η)
και των µεταλλευτικών
επιχειρήσεων της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχονται σε όλες τις περιοχές,
πλην της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(i)

Επιχορήγηση 30%

(ii)

Επιδότηση τόκων 30%

(iii)

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 30%

ή εναλλακτικά:
(i)

Φορολογική απαλλαγή 70%

(ii)

Επιδότηση τόκων 30%.

µ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες υλοποίησης των ολοκληρωµένων πολυετών
επιχειρηµατικών σχεδίων: των µεταποιητικών βιοµηχανικών και των µεταλλευτικών
επιχειρήσεων των περιπτώσεων (α) και (ζ) αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και
των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, που
γίνονται από παλαιούς µόνο φορείς, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης, σε ενιαίο
ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές, περιλαµβανοµένης και της Α', καθώς και 25% στην
αλλοδαπή.
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ν. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες υλοποίησης των ολοκληρωµένων πολυετών
επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης των βιοµηχανικών και
µεταλλευτικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του
άρθρου 3, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή πορεία και γίνονται από παλαιούς µόνο
φορείς, παρέχονται οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης
χρηµατοδοτικής πίστωσης για όλες τις περιοχές, περιλαµβανοµένης και της περιοχής Α', σε
ποσοστά που καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10,
καθώς και άλλες ενισχύσεις, πλην ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, των οποίων το είδος
και η έκταση καθορίζονται µε την ίδια επίσης κοινή απόφαση, το δε συγκεκριµένο ύψος τους
καθορίζεται µε την κατά περίπτωση απόφαση υπαγωγής του επιχειρηµατικού σχεδίου
διάσωσης και αναδιάρθρωσης.
ξ. Για τις ιδιαζόντως σηµαντικές για την εθνική οικονοµία επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού µεταποιητικών βιοµηχανικών και τουριστικών
επιχειρήσεων, ύψους άνω των είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. του άρθρου 10, που γίνονται είτε
από νέους είτε από παλαιούς φορείς, τα παρεχόµενα ποσοστά επιχορήγησης, επιδότησης
τόκων, φορολογικών απαλλαγών και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθορίζονται για
κάθε επένδυση ή πρόγραµµα µε την εκάστοτε εκδιδόµενη κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 10.
ο. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των
επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων της παρ. 1 του άρθρου 10,
το είδος και τα ποσοστά των παρεχόµενων ενισχύσεων καθορίζονται µε το εκάστοτε
εκδιδόµενο προεδρικό διάταγµα θέσπισης του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης.
π. Για τις επενδύσεις ίδρυσης των µεταποιητικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών
µονάδων των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3, που γίνονται στην αλλοδαπή,
ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της
επιχορήγησης σε ποσοστό 30%.
ρ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, που
πραγµατοποιούνται είτε από παλαιούς είτε από νέους φορείς στη ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α. στην
επαρχία Λαγκαδά και το τµήµα δυτικά του ποταµού Αξιού του Νοµού Θεσσαλονίκης,
παρέχεται µόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ή και επιδότησης τόκων σε ποσοστό
40% και 15% αντίστοιχα. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται
προκειµένου για τις συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις οποίες, βάσει των λοιπών διατάξεων της
παρούσας παραγράφου παρέχονται διαφορετικού είδους ή ύψους ενισχύσεις.
σ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ιερών
µονών της περίπτωσης (υ) της παρ. 1 του άρθρου 3, παρέχονται µόνο οι ενισχύσεις της
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού,
για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, πλην της Α', σε ενιαίο ποσοστό 30%.
τ. Για τις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών της περίπτωσης (φ) της παρ. 1 του άρθρου 3, που
πραγµατοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς, παρέχεται
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µόνον η ενίσχυση της επιχορήγησης, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας,
περιλαµβανοµένης και της Α', σε ενιαίο ποσοστό 10%.
υ. Για τις επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των
µεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 που
πραγµατοποιούνται στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, 'Εβρου, Καβάλας και ∆ράµας,
παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες επιχορήγησης και επιδότησης τόκων
ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού.
Η ρύθµιση της περίπτωσης αυτής ισχύει για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που θα υποβληθούν για υπαγωγή στις διατάξεις του
παρόντος νόµου µέχρι τη 15η Σεπτεµβρίου 1999.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα επιχειρηµατικά σχέδια, τις επενδύσεις ή προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των υποπεριπτώσεων (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx)
και (xxi) της περίπτωσης (α) και της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του
άρθρου 3.
φ. Για τις επενδύσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου
3 που είναι εγκατεστηµένες στο Νοµό Αττικής και µετεγκαθίστανται σε ΒΙΟ.ΠΑ. του ίδιου
νοµού και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω υποπεριπτώσεων 1i, 1v, 1vi, 1vii
της περίπτωσης (ε), της περίπτωσης (στ) και της περίπτωσης (µ), παρέχεται µόνο η ενίσχυση
της φορολογικής απαλλαγής ή/και επιδότησης τόκων σε ποσοστό
40% και 15% αντίστοιχα. Τα ίδια ποσοστά παρέχονται επίσης για συµπληρωµατικές
επενδύσεις της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα
µε τη µετεγκατάσταση στη νέα θέση.
χ. Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (χ) της παρ. 1 του άρθρου 3
παρέχονται σε όλες τις περιοχές, πλην της Α', ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:
(i) Επιχορήγηση 40%
(ii) Επιδότηση τόκων 40%
ή εναλλακτικά:
(i) Φορολογική απαλλαγή 100%
(ii)

Επιδότηση τόκων 40%.
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'Αρθρο 6

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων
1. Οι επενδύσεις ή/και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή
επιχειρηµατικού σχεδίου για να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος πρέπει να
υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ποσό.
Το κατά περίπτωση ελάχιστο ύψος καθορίζεται ως εξής:
α. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, για ίδρυση
ή επέκταση βιοτεχνικών µονάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της
παρ. 1 του άρθρου 3, σαράντα πέντε εκατοµµύρια (45.000.000) δρχ., πλην εκείνων που
πραγµατοποιούνται στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τις Σποράδες και στα νησιά
Θάσο και Σαµοθράκη, για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα είκοσι πέντε
εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ.
Για τις επενδύσεις εκσυγχρονισµού των παραπάνω µονάδων δέκα εκατοµµύρια (10.000.000)
δρχ..
β. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των µεταποιητικών επιχειρήσεων που καθορίζονται
στην υποπερίπτωση (xvii) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, είκοσι πέντε
εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ.
γ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των µεταποιητικών επιχειρήσεων που καθορίζονται
στις υποπεριπτώσεις (xviii), (xix) και (xx) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3,
πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δρχ. Για τις επενδύσεις ίδρυσης βιοτεχνικών και
βιοµηχανικών µονάδων για οικολογική αποσυναρµολόγηση προϊόντων, της υποπερίπτωσης
(xxi) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, διακόσια πενήντα εκατοµµύρια
(250.000.000) δρχ..
δ. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση
µονάδων των τουριστι- κών επιχειρήσεων της περίπτωσης (τ), της παρ. 1 του άρθρου 3,
διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) δρχ., πλην εκείνων που πραγµατοποιούνται
στην Περιοχή ∆', για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα εκατόν πενήντα εκατοµµύρια
(150.000.000) δρχ.
Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για επέκταση των
παραπάνω µονάδων, εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000) δρχ., πλην εκείνων που
πραγµατοποιούνται στη ∆' Περιοχή, για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα εκατό
εκατοµµύρια (100.000.000) δρχ.
Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για
εκσυγχρονισµό των παραπάνω µονάδων, περιλαµβανοµένου και του ολοκληρωµένης µορφής
εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων, πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δρχ. Ειδικά
για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
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εξοπλισµού για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων κάτω των
50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ.
ε. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για επισκευή,
αποκατάσταση και µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
µονάδες της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3, είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000)
δρχ., πλην εκείνων που πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε δεκαπέντε εκατοµµύρια
(15.000.000) δρχ.
Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για
ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων
(campings), είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ.
στ. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση µονάδων των γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων
της περίπτωσης (θ) της παρ. 1 του άρθρου 3, τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δρχ. Για τις
επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για εκσυγχρονισµό
των παραπάνω µονάδων, δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δρχ.
ζ. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση µονάδων των επιχειρήσεων που τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν
γεωργικά ή κτηνοτροφικά ή αλιευτικά προϊόντα, της περίπτωσης (η) της παρ. 1 του άρθρου
3, τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δρχ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για εκσυγχρονισµό των παραπάνω µονάδων, δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) δρχ.
η. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των
αγροτικών ή αγροτοβιοµηχανικών συνεταιρισµών της περίπτωσης (ι) της παρ. 1 του άρθρου
3, τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δρχ.
θ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση µονάδων παραγωγής βιοµάζας της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3,
τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δρχ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για εκσυγχρονισµό των παραπάνω µονάδων, δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) δρχ.
ι. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση των εργαστηρίων εφαρµοσµένης έρευνας και βιοµηχανικών σχεδίων της
περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 3, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά
προ-ηγµένης τεχνολογίας της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και των
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, δεκαπέντε
εκατοµµύρια (15.000.000) δρχ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού για εκσυγχρονισµό των παραπάνω µονάδων αυτών, πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) δρχ.
κ. Για επενδύσεις ίδρυσης εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας, της περίπτωσης (στ)
της παρ. 1 του άρθρου 3, διακόσια πενήντα εκατοµµύρια
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(250.000.000) δρχ. Για τις επενδύσεις επέκτασης των εργαστηρίων αυτών πενήντα
εκατοµµύρια (50.000.000) δρχ.
λ. Για ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια βιοµηχανικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων
της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της υποπερίπτωσης
(xii) της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ένα δισεκατοµµύριο (1.000.000.000)
δρχ.
µ. Για ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης βιοµηχανικών
επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (xvi) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, δύο
δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δρχ.
ν. Για ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού της
περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, πεντακόσια εκατοµµύρια (500.000.000) δρχ.
ξ. Για επενδύσεις της υποπερίπτωσης (i) των εµπορικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (ρ)
της παρ. 1 του άρθρου 3, εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) δρχ. και προκειµένου για τις
επενδύσεις της υποπερίπτωσης (ii) που πραγµατοποιούνται από κοινού από πέντε
τουλάχιστον εµπορικές επιχειρήσεις, πεντακόσια εκατοµµύρια (500.000.000) δρχ.
ο. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των εταιρειών
διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (π) της παρ. 1 του άρθρου 3, εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) δρχ.
π. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση µονάδων των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων του άρθρου 3 παρ. 1, εξήντα
εκατοµµύρια (60.000.000) δρχ.
ρ. Για επενδύσεις εκσυγχρονισµού τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (φ) της παρ. 1 του
άρθρου 3, πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δρχ.
σ. Για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για
εκσυγχρονισµό µονάδων των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων του άρθρου 3 παρ. 1, δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) δρχ.
τ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3
που γίνονται στην αλλοδαπή, το ελάχιστο και το µέγιστο ύψος της επιχορηγούµενης
επένδυσης καθορίζεται µε τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4.
υ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (χ) της παρ. 1 του άρθρου 3, είκοσι
πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δρχ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, προκειµένου µόνο για την εφαρµογή: i)
της ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων και ii) της ενίσχυσης της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα κατά περίπτωση ελάχιστα όρια
της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος για ορισµένους
κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων ή περιοχές που παρουσιάζουν ειδικά προβλήµατα.
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2. Περιορισµός στο ποσό της παρεχόµενης επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
(α) Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβούν το όριο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) δρχ.
για κάθε νέα θέση µόνιµης και πλήρους απασχόλησης που δηµιουργείται από την επένδυση
ή/και το πρόγραµµα απόκτησης εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση µέσα στην πρώτη
πενταετία από την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της.
Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού των τουριστικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ως
δηµιουργούµενες θέσεις µόνιµης και πλήρους απασχόλησης νοούνται και οι θέσεις
εποχιακής συνεχούς απασχόλησης τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας. Προκειµένου για τις
λοιπές επιχειρήσεις, για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης γίνεται αναγωγή του
αριθµού των δηµιουργούµενων θέσεων εποχιακής ή µερικής απασχόλησης σε θέσεις µόνιµης
πλήρους απασχόλησης.
Για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης, ο αριθµός των δηµιουργούµενων από την
επένδυση ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού νέων θέσεων µόνιµης
απασχόλησης είναι εκείνος που καθορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία και Γνωµοδοτική
Επιτροπή στα πλαίσια αξιολόγησης της βιωσιµότητας της επένδυσης ή/και του
προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης και τίθεται στην απόφαση υπαγωγής.
Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας διαπιστωθεί
η δηµιουργία περισσότερων θέσεων πλήρους απασχόλησης από τις καθορισθείσες στην
απόφαση υπαγωγής, µε την εκδιδόµενη απόφαση πιστοποίησης της έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας παρέχεται η πρόσθετη επιχορήγηση ή/και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αντιστοιχεί στις επιπλέον αυτές θέσεις και µέχρι την κάλυψη
του ποσού επιχορήγησης ή/και επιδότησης, που προκύπτει από την εφαρµογή του κατά
περίπτωση προβλεπόµενου ποσοστού ενίσχυσης. Πρόσθετες, πέραν από εκείνες που
καθορίστηκαν στην απόφαση υπαγωγής, θέσεις εργασίας που τυχόν δηµιουργούνται µετά
την πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, δεν µπορούν να συνυπολογιστούν
για την παροχή πρόσθετου ποσού ενίσχυσης.
Οι επενδυτές στην υποβαλλόµενη οικονοµοτεχνική µελέτη, που συνοδεύει την αίτηση
υπαγωγής, υποχρεούνται να υποβάλουν τεκµηριωµένη ανάλυση και στοιχεία σχετικά µε τις
δηµιουργούµενες νέες θέσεις απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
Οι νέες θέσεις απασχόλησης πρέπει να δηµιουργούνται ως εξής:
Κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου πιστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επένδυσης
ή/και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θα πρέπει να έχει
προσληφθεί αριθµός µισθωτών εργαζοµένων, ίσος τουλάχιστον µε το 50% των θέσεων που
έχουν καθοριστεί µε την απόφαση υπαγωγής, ενώ µέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου από την
ηµεροµηνία πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή/και
του προγράµµατος χρηµατοδοτικής
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µίσθωσης εξοπλισµού, θα πρέπει να έχει καλυφθεί το 75% των νέων αυτών θέσεων.
Ακολούθως κατά το χρονικό διάστηµα του δεύτερου έως και πέµπτου έτους θα πρέπει ο
µέσος ετήσιος όρος των εργαζοµένων στις νέες αυτές θέσεις να αντιστοιχεί τουλάχιστον
στον οριζόµενο µε την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης αριθµό δηµιουργούµενων θέσεων
απασχόλησης.
Θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται από άλλη (-ες) επένδυση (-εις) ή/και πρόγραµµα
(τα) χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των
δηµιουργούµενων από την επένδυση θέσεων που καθορίζονται στην απόφαση υπαγωγής.
(β) Με την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης (γ), ο περιορισµός των δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000) δρχ. για κάθε νέα µόνιµη θέση απασχόλησης δεν έχει εφαρµογή
για:
I. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ολοκληρωµένης
µορφής εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ή κατασκηνωτικών κέντρων (campings).
II. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού αποκλειστικά για
προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους και της
ατµόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκληση του ύδατος.
III. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για αξιοποίηση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας,
υποκατάστασης υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, επεξεργασµένα
απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση
απορριπτόµενης θερµότητας, εξοικονόµηση ενέργειας.
IV. Επενδύσεις για δηµόσιας χρήσης σταθµούς αυτοκινήτων.
V. Επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίµων και υγραερίων για εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ή για εξοπλισµό µεταφοράς ή διακίνησης υγρών καυσίµων και υγραερίων σε
νησιά.
VI. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού άνω των είκοσι
πέντε δισ. (25.000.000.000) δρχ. του άρθρου 10.
VII. Επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
VIII. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των
επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων της παρ. 1 του άρθρου 10,
εφόσον το κατά περίπτωση εκδιδόµενο για αυτά προεδρικό διάταγµα τυχόν προβλέπει µη
εφαρµογή του περιορισµού αυτού.
IX. Επιχειρηµατικά σχέδια µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού.
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X. Επενδύσεις που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της
περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3.
XI. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των ιερών µονών,
της περίπτωσης (υ), των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και
των συνεταιρισµών της περίπτωσης (λ), της παρ. 1 του άρθρου 3.
XII. Επενδύσεις των τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (φ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(γ) Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού της προηγούµενης περίπτωσης (β) δεν µπορούν να υπερβούν για µία πενταετία
το όριο των πέντε (5) δισεκατοµµυρίων δρχ. για παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν την
ίδια παραγωγική διαδικασία. Για τον προσδιορισµό του ορίου αυτού λαµβάνονται υπόψη
αθροιστικά όλες οι επενδύσεις ή / και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
που υποβάλλονται από τον ίδιο φορέα για υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος µέσα σε
διάστηµα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
πρώτης επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης της προηγούµενης παρ.
(β) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι επιχειρηµατικοί φορείς που εντάσσουν επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά τους σχέδια στο καθεστώς ενίσχυσης της
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ύψους
άνω των εξήντα εκατοµµυρίων (60.000.000) δρχ., υποχρεούνται το αργότερο µέχρι την
εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν µε τη µορφή εταιρείας. Ιερές
µονές για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων τους σύµφωνα µε
την περίπτωση (υ) της παρ. 1 του άρθρου 3, δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας
ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης ή/και του προγράµµατος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος
πέρα από το οποίο ο φορέας υποχρεούται να λειτουργεί µε εταιρική µορφή.
4. 'Ιδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης
της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων.
(α) Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο
καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, δεν µπορεί να είναι κατώτερο
του 40% των ενισχυόµενων δαπανών.
(β) Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί αρχικά µε την
απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
επένδυσης.
(γ) Η ίδια συµµετοχή του επενδυτή, αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και
τις ιερές µονές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Προκειµένου περί συνεταιρισµών, ως
ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τους νεοϊδρυόµενους το
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καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάµενους το ποσό της αύξησης του
συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηµατισµός ειδικού προς το σκοπό της επένδυσης
αποθεµατικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συµµετοχή του επενδυτή νοείται για µεν
τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το
ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά
εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του τακτικού χωρίς να απαιτείται αύξηση
του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα
µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση δεκαετίας από την ολοκλήρωση της
επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα λογιστικά
βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανοµής τους πριν την παρέλευση δεκαετίας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου. Για
να είναι δυνατόν να αποτελέσουν ίδια συµµετοχή στην επένδυση τα φορολογηθέντα
(έκτακτα) αποθεµατικά επιχείρησης, πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της
επένδυσης η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης µετά την αφαίρεση των ποσών των
διαθεσίµων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή.
Ειδικά προκειµένου για τα επιχειρηµατικά σχέδια, για τον υπολογισµό της ίδιας συµµετοχής,
λαµβάνεται υπόψη µόνο το σκέλος του σχεδίου που αφορά σε επενδύσεις παγίων στοιχείων.
Για το υπόλοιπο σκέλος του
σχεδίου που αφορά σε λειτουργικές και συναφείς δαπάνες ή έξοδα δεν έχουν εφαρµογή τα
περί ίδιας συµµετοχής οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, το οποίο υλοποιείται µε την
πληρωµή απλώς από την επιχείρηση των εν λόγω δαπανών και εξόδων, καθώς και µε την
καταβολή της επιχορήγησης.
(δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών ή
συνεταιρισµών πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος.
Κατ' εξαίρεση, η αύξηση του κεφαλαίου προκειµένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µπορεί να γίνεται
και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε
µέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µε
αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων, σκοπό τη
χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή, στη συγκεκριµένη
επένδυση και ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του
σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθέσιµων της εταιρείας
και δεν έχει αναλωθεί.
(ε) Ειδικά, προκειµένου για τη µετεγκατάσταση µεταποιητικών ή κτηνοτροφικών µονάδων
από την Περιοχή Α', καθώς και τη µετεγκατάσταση µονάδων των περιπτώσεων (α) και (θ)
αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 3, ως ίδια
συµµετοχή του φορέα στην επένδυση νοείται, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις
προηγούµενες περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) και τµήµα των εσόδων της επιχείρησης από
την πώληση των κτιρίων ή και γηπέδων της που εγκαταλείπονται λόγω της
µετεγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ως ίδια συµµετοχή νοείται το µέρος των
συνολικών εσόδων της πώλησης το οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση τυχόν φορολογικών
επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί του εισπραχθέντος τιµήµατος στα πλαίσια της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας για τη φορολογία επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου ή ύπαρξη φορολογηθέντων αποθεµατικών.
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Προϋπόθεση για την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής είναι η πώληση των ως άνω ακινήτων να
γίνεται µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις
του παρόντος. Μέχρι την πραγµατοποίηση της πώλησης των άνω ακινήτων, η καταβολή των
δόσεων της επιχορήγησης, εκτός από τις δύο τελευταίες δόσεις, γίνεται, εφόσον για την
πραγµατοποίηση της επένδυσης έχει δαπανηθεί κάθε φορά από τα διαθέσιµα της επιχείρησης
ποσό αντίστοιχο της ίδιας συµµετοχής, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων σχετικά στην παρ.
5 και επόµενες του άρθρου 9.
Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος τέτοιων επενδύσεων που πρόκειται να
καλύψουν την ίδια τους συµµετοχή και µε έσοδα από πώληση των ως άνω ακινήτων,
ελέγχεται η επαρκής δυνατότητα της επιχείρησης
να δαπανήσει, µέχρι την πώληση των ακινήτων, τα ποσά αυτά εκ των διαθεσίµων της.
5. Υποχρεωτική εγκατάσταση εντός ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,
ΒΙ.ΠΑ. των ιδρυόµενων βιοµηχανικών µεταποιητικών µονάδων.
Οι ενισχύσεις του παρόντος για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια, που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης της
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της
φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων και αφορούν σε ίδρυση µεταποιητικώνβιοµηχανικών µονάδων σε νοµούς στους οποίους λειτουργούν ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές
ΒΙ.ΠΕ., Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., εφαρµόζονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι
ιδρυόµενες αυτές µονάδες εγκαθίστανται µέσα στις εν λόγω περιοχές, εκτός εάν η κατά
περίπτωση αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αποφανθεί αιτιολογηµένα ότι είναι αναγκαία ή
σκόπιµη η εγκατάστασή τους εκτός των περιοχών αυτών. Για το σκοπό αυτόν ο
υποβαλλόµενος φάκελος της επένδυσης πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία για την
τεκµηρίωση της αναγκαιότητας ή σκοπιµότητας για εγκατάσταση της µονάδας εκτός των
περιοχών αυτών.
6. Αναµόρφωση ενισχυόµενου κόστους επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικού σχεδίου που εντάσσεται στις ενισχύσεις
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Αναµόρφωση του ενισχυόµενου κόστους που έχει εγκριθεί, µπορεί να γίνει µετά από αίτηση
του επενδυτή και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης ή/και του προγράµµατος
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού. Για τον καθορισµό του ποσού της αναµόρφωσης του
κόστους της επένδυσης ή του προγράµ- µατος, λαµβάνονται υπόψη οι ανατιµήσεις και
διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί µέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης ή
του προγράµµατος κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους. ∆εν είναι δυνατή η έγκριση
αναµόρφωσης κόστους σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15% του κόστους της επένδυσης που
έχει εγκριθεί ή µεγαλύτερο του 25% του κόστους που έχει εγκριθεί προκειµένου για τα
επιχειρηµατικά σχέδια.
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής απαιτείται αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας προς τη Γνωµοδοτική Επιτροπή.
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7. Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού που εντάσσεται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης
τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης ή/και του
προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, µπορεί να παρατείνεται για δύο (2)
έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του αιτήµατος γίνεται το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας
ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και υπό την προϋπόθεση
ότι µέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήµατος έχει πραγµατοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό
(50%) του εγκριθέντος έργου.
Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας
βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να
παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της
καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της
προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά µε την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό
αίτηµα πρέπει να υποβληθεί µόνο εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε
αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς την προϋπόθεση πραγµατοποίησης του 50% του
εγκριθέντος έργου.
8. 'Εναρξη των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
και επιχειρηµατικών σχεδίων, που εντάσσονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και
επιδότησης των τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(α) Η έναρξη των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων του παρόντος, µπορεί να γίνεται µετά την υποβολή
στην αρµόδια υπηρεσία της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και των
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Επενδυτικά έργα, συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού και λοιπές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης υπαγωγής, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος ούτε στην ίδια
συµµετοχή του επενδυτή, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή.
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής από φορείς, µονάδες των οποίων
έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πληµµύρες ή άλλα φυσικά φαινόµενα, για επενδύσεις τους,
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια, που
σχετίζονται µε την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν, τα επενδυτικά έργα,
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και λοιπές εργασίες, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
διάστηµα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόµενο που προκάλεσε τη
ζηµιά µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την υποβολή της αίτησης αυτής.
(β) Η έναρξη πραγµατοποίησης της επένδυσης, του προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ή του επιχειρηµατικού σχεδίου, πριν τη δηµοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις
διατάξεις του νόµου αυτού, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του
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επενδυτή και δεν δεσµεύει την κρίση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της
∆ιοίκησης σχετικά µε την υπαγωγή ή µη αυτών στις διατάξεις του παρόντος.
(γ) Επιχορηγούµενες επενδυτικές δαπάνες που προ-ηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης υπαγωγής δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούµενο κόστος ούτε στην ίδια
συµµετοχή του επενδυτή.
9. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο.
(α) Στις περιπτώσεις που στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό ή επιχειρηµατικό σχέδιο
προβλέπεται και η χρησιµοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:
(i) να είναι µεσοµακροπρόθεσµο, τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
(ii) να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε δηµόσια ή
µη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της
µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού,
(iii) να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού ή επιχειρηµατικού σχεδίου,
όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και
(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό, κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό
έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και
συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις
εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαµβάνεται στον υποβαλλόµενο µε την αίτηση
υπαγωγής φάκελο.
Οι τράπεζες, για τη χορήγηση των απαιτούµενων επενδυτικών δανείων λαµβάνουν υπόψη,
πέρα από τα δικά τους κριτήρια και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο
άρθρο 7 και τις σχετικές αποφάσεις
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή και Ανάπτυξης.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα.
(β) Σε περίπτωση που το πραγµατοποιηθέν ύψος επένδυσης ή επιχειρηµατικού σχεδίου είναι
µεγαλύτερο από το ενισχυόµενο, το πρόσθετο δάνειο που τυχόν χρησιµοποιήθηκε για την
υλοποίηση του επιπλέον αυτού ύψους, παρότι δεν παρέχεται γι' αυτό επιδότηση τόκων
πρέπει επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α).
(γ) Ειδικά, προκειµένου για τα επιχειρηµατικά σχέδια, το επενδυτικό δάνειο, όπως αυτό
καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, αφορά µόνο στο τµήµα του σχεδίου που αναφέρεται
σε επενδύσεις πάγιων στοιχείων. Για το υπόλοιπο τµήµα του σχεδίου που αναφέρεται σε
λειτουργικές και συναφείς δαπάνες ή έξοδα, δεν έχουν εφαρµογή τα περί επενδυτικού
δανείου οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, το οποίο τµήµα υλοποιείται µε την πληρωµή
απλώς από την επιχείρηση των εν λόγω δαπανών και εξόδων, καθώς και µε την καταβολή
της επιχορήγησης.
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10. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης τόκων.
(α) Η επιδότηση των τόκων του επενδυτικού δανείου παρέχεται για χρονικό διάστηµα έξι (6)
ετών από την πρώτη ανάληψη δόσης του δανείου.
Ειδικά για τις ιδιαζόντως σηµαντικές επενδύσεις µεταποιητικών βιοµηχανικών,
µεταλλευτικών και τουριστικών επιχειρήσεων ύψους άνω των είκοσι πέντε δισ.
(25.000.000.000) δρχ. του άρθρου 10, καθώς και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων που
εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων του ίδιου ως άνω άρθρου, η διάρκεια της
επιδότησης των τόκων του επενδυτικού δανείου καθορίζεται µε την εκάστοτε εκδιδόµενη
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 10 ή το εκάστοτε εκδιδόµενο προεδρικό
διάταγµα προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της παρ. 1 του ίδιου άρθρου,
αντίστοιχα.
(β) Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης τόκων της περιόδου χάριτος του επενδυτικού δανείου, η
επιδότηση των τόκων καταβάλλεται απευθείας στη δανειοδοτούσα τράπεζα για µείωση του
δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση αυτή.
(γ) Για τον υπολογισµό του επενδυτικού δανείου για το οποίο παρέχεται επιδότηση τόκων,
δεν λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν µη ενισχυόµενες βάσει του παρόντος δαπάνες της
επένδυσης.
(δ) Η επιδότηση των τόκων επενδυτικών δανείων που έχουν ληφθεί σε συνάλλαγµα, γίνεται
σε δραχµές. Για τον υπολογισµό της επιδότησης των τόκων στις περιπτώσεις αυτές
λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία που ίσχυε κατά το χρόνο δραχµοποίησης του δανείου, ενώ σε
περίπτωση τµηµατικών δραχµοποιήσεών του λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των ισοτιµιών
που ίσχυαν κατά τις τµηµατικές δραχµοποιήσεις του.
(ε) Η επιδότηση των τόκων παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι ή το επιτόκιο δεν
επιδοτούνται από άλλη πηγή. Το αυτό ισχύει προκειµένου για επενδυτικά δάνεια βιοτεχνικών
ή γεωργικών επιχειρήσεων που επιδοτούνται µε χρέωση του κοινού λογαριασµού του ν.
128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων.
(στ) Η επιδότηση των τόκων στις περιπτώσεις υπα- γωγής επενδύσεων στην ενίσχυση της
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων καταβάλλεται εφόσον έχουν εκδοθεί η απόφαση
ολοκλήρωσης της επένδυσης και η απόφαση πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της και τηρούνται οι όροι της απόφασης υπαγωγής.
Η επιδότηση των τόκων στις περιπτώσεις ένταξης επενδύσεων στην ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων, καταβάλλεται εφόσον έχει πιστοποιηθεί από
την αρµόδια τράπεζα η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της
λειτουργίας, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 24 του άρθρου 8. Η σχετική έκθεση ελέγχου
της τράπεζας, σε περίπτωση πραγµατοποίησης του ελέγχου από αυτήν, προσκοµίζεται από
τον επενδυτή στην αρµόδια Υπηρεσία Εκταµίευσης.
(ζ) Το ποσό της επιδότησης τόκων που εισπράττει η επιχείρηση µειώνει το ποσό των
χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να
υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.
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(η) Ειδικά για την εφαρµογή της ενίσχυσης της επιδότησης τόκων, στις περιπτώσεις ένταξης
επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων,
πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, το επιδοτούµενο επενδυτικό δάνειο δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 70% του συνολικού κόστους των ενισχυόµενων από τον παρόντα νόµο
δαπανών της ενταχθείσας επένδυσης. Σε περίπτωση που το τελικό κόστος της
πραγµατοποιηθείσας επένδυσης είναι µεγαλύτερο τουλάχιστον κατά 15% του ενταχθέντος,
το επιδοτούµενο επενδυτικό δάνειο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70% του προσαυξηµένου
κατά 15% ύψους της ενταχθείσας επένδυσης, υπό την προϋπόθεση επίσης ότι το συνολικό
επενδυτικό δάνειο που ελήφθη για την πραγµατοποιηθείσα επένδυση δεν ξεπερνά το 70%
αυτής.
11. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού.
(α) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για πρόγραµµα απόκτησης της χρήσης
καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού παρέχεται υπό την
προϋπόθεση ότι µετά τη λήξη της µίσθωσης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται στην κυριότητα της
επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαµβάνεται στη σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
(β) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον ο µισθωµένος εξοπλισµός
έχει εγκατασταθεί στη µονάδα και έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου
9. Στις περιπτώσεις δε που η απόκτηση της χρήσης εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση
συνδυάζεται και µε επένδυση που υπάγεται στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης
τόκων, η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει
γίνει και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
(γ) Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να συνάπτονται και µε χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς ή εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η δε
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση σε δραχµές.
(δ) Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εισπράττει η
επιχείρηση, µειώνουν το ποσό των δαπανών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που αφαιρούνται
από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που
φορολογούνται. Ο σχετικός όρος πρέπει να περιλαµβάνεται στις οικείες αποφάσεις
υπαγωγής.
12. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού µεταποιητικών επιχειρήσεων που
αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, καθώς και σε
επενδύσεις ή προγράµµατα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας, των εδαφίων (i) και (iii) αντίστοιχα της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε)
της παρ. 3 του άρθρου 5.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

62

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά
προηγµένης τεχνολογίας.
Με τη γνωµοδότηση της επόµενης περίπτωσης (β) η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων
γνωµοδοτεί και για την πλήρωση ή µη των ως άνω προδιαγραφών στις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, προκειµένου να είναι δυνατή γι' αυτές η
εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος νόµου.
(β) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης,
µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή του
προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης
από τη Γ.Γ.Ε.Τ. για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας.
13. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή
προγράµµατα µεταποιητικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην παραγωγή των νέων
προϊόντων του εδαφίου (i) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3 του άρθρου
5.
(α) Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που δεν παράγονται κατά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας
αυτούσια ή παραλλαγµένα.
(β) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο
επενδυτικό σχέδιο ή πρόγραµµα, η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του
Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου
της επένδυσης ή του προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ.. Με την κοινή
απόφαση της προηγούµενης παραγράφου 12 καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες
εξέτασης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων.
14. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις,
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια, επιχειρήσεων
ανάπτυξης λογισµικού του εδαφίου (iν) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) και της
περίπτωσης (µ) της παρ. 3 του άρθρου 5.
(α) Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο που υποβάλλεται από αυτές για την εφαρµογή
των ενισχύσεων του παρόντος, καθορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Ανάπτυξης της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(β) Ο χαρακτηρισµός τους ως επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού, γίνεται µε σχετική
γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του
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Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου
της επένδυσης ή και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή
επιχειρηµατικού σχεδίου στην αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ.
15. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή
και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού i) επιχειρήσεων ανάπτυξης
τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων ii) επιχειρήσεων (εργαστηρίων) εφαρµοσµένης
βιοµηχανικής ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας του εδαφίου (ii) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της
παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και σε επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού τέτοιων εργαστηρίων που γίνονται από τις υπαγόµενες επιχειρήσεις
του εδαφίου (vii) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3 του άρθρου 5.
Ο χαρακτηρισµός τους γίνεται µε σχετική γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή προγράµµατος στην αρµόδια
υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ.
16. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις επενδύσεις
ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού περιβαλλοντικού και ενεργειακού
χαρακτήρα των εδαφίων (v) και (vi) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3
του άρθρου 5.
(α) Προκειµένου για επενδύσεις ή προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που
αφορούν σε εξοικονόµηση ενέργειας, η εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την
προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραµµα δεν αφορά στον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά
στον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της µονάδας και ότι από την
επένδυση ή το πρόγραµµα προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης
ενέργειας.
(β) Προκειµένου για επενδύσεις ή προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που
αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του
υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
και ανακύκλησης του ύδατος, για το χαρακτηρισµό τους γνωµοδοτεί το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία
διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια
υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του προγράµµατος.
(γ) Προκειµένου για τις επενδύσεις ή προγράµµατα του εδαφίου (νi) της υποπερίπτωσης (1)
και της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης (ε) της παρ. 3 του άρθρου 5, για το χαρακτηρισµό
τους γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός ενός (1)
µηνός από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας.
17. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης,
στις επενδύσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων που αφορούν στην
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παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων, καθώς και στην εισαγωγή καινοτοµιών στην
παραγωγική διαδικασία, της περίπτωσης (στ) της παρ. 3 του άρθρου 5.
Ο χαρακτηρισµός τους γίνεται µε σχετική γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ.
Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 12 πιο πάνω καθορίζονται τα κριτήρια και οι
διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως καινοτοµικών
και των επενδύσεων ως καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.
18. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων της επιχορήγησης
και επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού σε
επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης για ίδρυση ή επέκταση
ξενοδοχειακών µονάδων, της περίπτωσης (α) της παρ. 3 του άρθρου 5.
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, που εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια και δεν µπορεί να
τροποποιηθεί µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα των δύο (2) χρόνων, µπορεί να καθορίζονται
τµήµατα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής
δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρµογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του παρόντος για
ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων. Με όµοια απόφαση, που επίσης εκδίδεται κάθε
δύο (2) χρόνια και δεν µπορεί να τροποποιηθεί µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα των δύο (2)
χρόνων, µπορεί να καθορίζονται τµήµατα της Β' περιοχής που παρουσιάζουν έλλειψη
τουριστικών κλινών ή τουριστικών κλινών ορισµένων τάξεων και λειτουργικών µορφών, στα
οποία παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού της περιοχής Γ' για ίδρυση ή επέκταση
ξενοδοχειακών µονάδων.
β. Επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ίδρυση ή
επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων µπορούν να ενισχυθούν µόνον εφόσον
πραγµατοποιούνται:
I. Στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
II. Στα τµήµατα των ενισχυόµενων περιοχών της Επικράτειας που δεν περιλαµβάνονται στην
κοινή απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης (α). Για να είναι δυνατή η ενίσχυση για
ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων στα τµήµατα αυτά της Επικράτειας πρέπει
επίσης: (α) η επένδυση ή/και το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού να
πραγµατοποιούνται σε ζώνη τουρισµού - αναψυχής χαρακτηριζόµενη έτσι σύµφωνα µε τα
κριτήρια της χωροταξικής ή πολεοδοµικής πολιτικής και (β) να εξασφαλίζεται η
απαιτούµενη κατάλληλη υποδοµή για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της
ξενοδοχειακής µονάδας. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται κατά
περίπτωση µε ειδική γνωµάτευση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό
και προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

65

19. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή
και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, επισκευή, αποκατάσταση και
µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες της περίπτωσης
(τ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε
χαρακτηρισµένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισµό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί ως
διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισµού ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή τον Ε.Ο.Τ..
20. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρ- µογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για ολοκληρωµένης µορφής
εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ή τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων
(<M%-1>cam-pings), της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
(α) Προκειµένου για εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων, το
ενισχυόµενο ύψος επένδυσης ή/και προγράµµατος δεν µπορεί να υπερβεί το ενάµισυ (1,5)
δισ. δρχ. και προκειµένου για εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) δρχ., έστω
και αν το συνολικά πραγµατοποιηθέν ύψος του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της
ξενοδοχειακής µονάδας ή της τουριστικής οργανωµένης κατασκήνωσης, περιλαµβανοµένου
και του τυχόν προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, είναι µεγαλύτερο.
(β) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται,
στα πλαίσια των ενισχυόµενων δαπανών της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3, οι
κατηγορίες, το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει να περιλαµβάνονται στον
εκσυγχρονισµό της ξενοδοχειακής µονάδας ή των τουριστικών οργανωµένων
κατασκηνώσεων (campings), για να θεωρείται αυτός ως ολοκληρωµένης µορφής και να είναι
δυνατή η εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος.
21. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού συνεδριακών κέντρων,
χιονοδροµικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας, κέντρων
προπονητικού-αθλητικού τουρισµού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, της
περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι
ως άνω µονάδες. Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των παραπάνω
µονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για την πλήρωση των κατά
περίπτωση προδιαγραφών.
Ειδικά τα κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισµού µπορούν να ιδρύονται µόνο από
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας των ξενοδοχειακών τους
µονάδων. Επίσης, τέτοια κέντρα µπορούν να ιδρύονται και από
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εταιρείες που έχουν εταίρους ή µετόχους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και που
εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές µονάδες. Και σε αυτήν την περίπτωση η δηµιουργία του
κέντρου προπονητικού-αθλητικού τουρισµού στόχο έχει την αναβάθµιση και διαφοροποίηση
των παρεχόµενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών µονάδων των εταίρων ή µετόχων που
δηµιουργούν το κέντρο.
22. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού λιµένων σκαφών αναψυχής
(µαρίνες) και γηπέδων γκολφ, της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού λιµένων σκαφών αναψυχής και
γηπέδων γκολφ, συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη σχετική έγκριση της Γενικής
Γραµµατείας Στήριξης Λιµένων Αναψυχής του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Ε.Ο.Τ.
αντίστοιχα για τη δηµιουργία ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό τους, βάση της κείµενης
νοµοθεσίας.
23. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις
ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης, καθώς και µονάδων παροχής στέγης, αυτόνοµης διαβίωσης σε άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, της περίπτωσης (σ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των παραπάνω επιχειρήσεων
συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά περίπτωση απαιτούµενη έγκριση του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 10 και 30 του ν. 2072/1992
(ΦΕΚ 125 Α') αντίστοιχα.
24. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης
σε επενδύσεις ίδρυσης δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της περίπτωσης (µ) της παρ.
1 του άρθρου 3.
(α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δηµιουργία δηµόσιας
χρήσης εστεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων.
(β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριµένου χώρου και της περιοχής
εγκατάστασης του σταθµού αυτοκινήτων σε σχέση µε τις ανάγκες στάθµευσης.
(γ) Η δηµιουργία και λειτουργία του σταθµού αυτοκινήτων στο συγκεκριµένο χώρο να
συµβιβάζεται µε τις λοιπές υφιστάµενες ή και προγραµµατισµένες λειτουργίες της περιοχής
εγκατάστασης.
(δ) Η συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (β) και (γ) πιο πάνω πιστοποιείται µε
σχετική έγκριση των Οργανισµών Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές αρµοδιότητάς
τους ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων (τέως Π.Υ.∆.Ε.), για τις
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υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς και η σχετική άδεια του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνοδεύει υποχρεωτικά τις αιτήσεις των φορέων
για ένταξη στην ενίσχυση της επιχορήγησης του παρόντος, των επενδύσεων ίδρυσης τέτοιων
σταθµών.
25. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος σε
επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού επιχειρήσεων
παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ή επιχειρήσεων συµπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Επίσης
προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων στις επενδύσεις ή και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης των µεταλλευτικών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών, των
περιπτώσεων (ζ) και (η) της παρ. 1 του άρθρου 3.
α. Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη
σχετική έγκριση άδειας εγκατάστασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας.
β. Για τις επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
µεταλλευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει
αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών, των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παρ. 1 του άρθρου 3,
γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή µη
των δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας, της άδειας εκµετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας
των εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης
ή/και του προγράµµατος.
26. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος σε
επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που αφορούν σε
µετεγκατάσταση µεταποιητικών ή γεωργικών κτηνοτροφικών ή αλιευτικών επιχειρήσεων
των περιπτώσεων (α) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 3 αντίστοιχα.
Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της µετεγκαθιστώµενης δραστηριότητας,
λήγει οριστικά προκειµένου για την εφαρµογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, από τη δηµοσίευση της
απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού για µετεγκατάσταση και δεν είναι δυνατή η έκδοση ίδιας ή παρεµφερούς άδειας
στον εγκαταλειφθέντα χώρο, όπως πιστοποιείται µε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Γεωργίας ανάλογα. Προκειµένου για την εφαρµογή της
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ή και της επιδότησης τόκων, το έγγραφο αυτό πρέπει
να προσκοµίζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και στην αρµόδια Υπηρεσία Εκταµίευσης πριν την
έναρξη σχηµατισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού ή την έναρξη καταβολής της
επιδότησης των τόκων.
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27. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής σε επένδυση ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού.
(α) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά κέρδη,
που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, προκύπτουν
από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα οποία προέρχονται από
το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες
στον παρόντα νόµο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία
αυτές ασκούνται, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού
αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που διανέµονται πραγµατικά ή αναλαµβάνονται
από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή
πραγµατοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε την αρχική δήλωση, αφού
αφαιρεθούν οι απολήψεις.
(β) Σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση ή η
χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη
της επένδυσης στο καθεστώς ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων
σύµφωνα µε την παρ. 24 του άρθρου 8, το αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται επίσης
από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ένταξης που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της
παρ. 24 του άρθρου 8. Αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή
αν αυτά που πραγµατοποιούνται δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται
από τα κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών χρήσεων µέχρι να καλυφθούν τα
ποσοστά της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή και της αξίας του εξοπλισµού που η χρήση
του αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις δέκα
διαχειριστικές χρήσεις.
(γ) Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της µιας διαχειριστικής χρήσης, παρέχεται
η δυνατότητα σχηµατισµού αφορολόγητου αποθεµατικού της απαλλαγής από τα κέρδη κάθε
διαχειριστικής χρήσης, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται σταδιακά κάθε χρόνο ή
και για τα µισθώµατα του εξοπλισµού που η χρήση του αποκτάται µε χρηµατοδοτική
µίσθωση κάθε χρόνο, µε την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή/και το πρόγραµµα θα
ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής τους.
(δ) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής εµφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασµούς
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
(ε) Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην
τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία καθορίζονται µε την κοινή απόφαση της παρ. 24 του
άρθρου 8.
(στ) Η επιχείρηση υποχρεούται µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλει στην
αρµόδια για τη φορολογία της ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία
θα ζητά τον έλεγχο της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση
συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες
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οι δαπάνες που αναφέρονται στην πραγµατοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία
των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα στις προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 και 107 του ν.
2238/1994 κατά περίπτωση.
Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο µέχρι τέλους του οικείου
οικονοµικού έτους, ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας υποχρεούται να
προβεί στον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων.
Οι αρµόδιοι επιθεωρητές ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να
παρακολουθούν την ορθότητα και το εµπρόθεσµο των διενεργούµενων ελέγχων. Οι διατάξεις
της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων
µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(ζ) Για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για απόκτηση της χρήσης
εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή τα οριζόµενα στις
περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 11 του παρόντος άρθρου.
28. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης
στα επιχειρηµατικά σχέδια των µεταποιητικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων, των
µεταλλευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού της
υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της
περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Η επιχορήγηση παρέχεται για επιχειρηµατικά σχέδια ή τµήµα τους, συνολικού ύψους
δαπανών µέχρι πέντε (5) δισ. δρχ. προκειµένου για µεταποιητικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις
και µεταλλευτικές επιχειρήσεις και µέχρι δύο (2) δισ. δρχ. προκειµένου για επιχειρήσεις
ανάπτυξης λογισµικού.
29. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι που
κρίνονται απαραίτητοι από την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι δεν τηρούνται οι όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις του
παρόντος και της απόφασης υπαγωγής, αυτή ανακαλείται µετά από γνώµη της αρµόδιας
Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επιστρέφονται µερικά ή ολικά οι τυχόν καταβληθείσες δόσεις
της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και οι τυχόν καταβληθείσες δόσεις
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προσαυξηµένες κατά το ποσό των νόµιµων τόκων
από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης,
επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το ∆ηµόσιο, αποτελούν
τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη ∆.Ο.Υ., στην οποία θα αποστέλλονται οι
χρηµατικοί κατάλογοι (συντασσόµενοι κατά τα άρθρα 55 και 56 του π.δ. 16/1989) από τη
βεβαιούσα αρχή. Για την είσπραξη των οφειλών προς το ∆ηµόσιο εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
Τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται και σε περίπτωση διαπίστωσης
παραλείψεων κατά την εκτέλεση του εγκριθέντος έργου, καθώς επίσης και στην
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περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωποιηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα µπορούσε να
οδηγήσει στον αποκλεισµό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράµµατος ή του
επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε
όρους διαφορετικούς από αυτούς που περιέχονται στην απόφαση υπαγωγής.
30. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις επενδύσεις στην αλλοδαπή.
Με τις αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 καθορίζεται επίσης το κατά περίπτωση ανώτατο
ενισχυόµενο ύψος των επενδύσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 που γίνονται στην αλλοδαπή.
Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος, ορισµένοι
τοµείς ή κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας.
31. Υποχρέωση υποβολής εξαµηνιαίων δελτίων προόδου.
Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ή και επιχειρηµατικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο καθεστώς επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ενισχύσεις του παρόντος νόµου υποχρεούνται, από την έκδοση της πράξης
ένταξής τους και µέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, να
υποβάλλουν στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη ένταξής τους, εξαµηνιαία δελτία
προόδου των έργων τους, το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή του Υπουργού Ανάπτυξης ανάλογα. Τα δελτία αυτά
υποβάλλονται κατά το µήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους. Η αρµόδια υπηρεσία, εφόσον
κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να ζητά από την επιχείρηση την προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων
σχετικά µε την πρόοδο του έργου.
32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ορίζονται οι αναγκαίοι όροι ή
προϋποθέσεις ή περιορισµοί ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόµου στην
παροχή ενισχύσεων, που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για την
παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς ή κατηγορίες επενδύσεων.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές ή και πρόσθετες
διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση επενδύσεων ή και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων και γενικά
για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος ή να αποκλείονται των ενισχύσεων,
συγκεκριµένοι τοµείς ή κλάδοι ή κατηγορίες δραστηριοτήτων ή επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων, λόγω
καθιέρωσης ή θέσπισης ανάλογων όρων και απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
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'Αρθρο 7

Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων
και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και
στο καθεστώς ενίσχυσης της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο 8, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Κριτήρια εκτίµησης της βιωσιµότητας, που εφαρµόζονται για τις επενδύσεις ή/και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια όλων των
τοµέων:
(i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εµπειρία του, η κλίµακα και τα
αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονοµική του
επιφάνεια, καθώς και η τεκµηριωµένη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την
κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ιδίας συµµετοχής στην
επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάµενες επιχειρήσεις
λαµβάνονται υπόψη και τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς
και η παρούσα οικονοµική τους κατάσταση.
(ii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί ή της
ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση, πρόγραµµα ή
επιχειρηµατικό σχέδιο σε σύγκριση και µε την εκτίµηση της κατάστασης προοπτικών των
αγορών του κλάδου στον οποίο εντάσσεται.
(iii) Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της επένδυσης ή/και του προγράµµατος
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί.
(β) Κοινά κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής των βιώσιµων επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων όλων των
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας.
(i) H αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης
εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα.
(ii) Ο βαθµός ιδίας συµµετοχής στην επένδυση ή επιχειρηµατικό σχέδιο και στο κεφάλαιο
κίνησης.
(iii) Ο δυναµισµός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες της
επιχείρησης και των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων της ή των
εταίρων σε περίπτωση νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων.
(iv) Η πραγµατοποίηση της επένδυσης ή/και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ή του επιχειρηµατικού σχεδίου στις περιοχές της Επικράτειας
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µε τη µεγαλύτερη ενίσχυση και στις περιοχές όπου έχουν συναφθεί τοπικά σύµφωνα
απασχόλησης.
(v) Ο αριθµός και η σηµασία των επενδυτικών σχεδίων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή/και επιχειρηµατικών σχεδίων του φορέα που έχουν υπαχθεί στις
ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης του ν.1892/1990 και του παρόντος.
(γ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιµων επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των µεταποιητικών και
µεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων της περίπτωσης (η) της παρ. 1
του άρθρου 3.
(i) Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση
ή/και το πρόγραµµα.
(ii) Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, ως νέων ή ως προϊόντων
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή η παραγωγή ηλεκτρισµού από την εκµετάλλευση
ήπιων µορφών ενέργειας.
(iii) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές επίπεδο.
(iv) Η συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη
µείωση της ρύπανσης.
(v) Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α'. Επίσης, η
µετεγκατάσταση από άλλες περιοχές, εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
(vi) Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιοµηχανικό κόστος
παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος.
(vii) Η πραγµατοποίηση των επενδύσεων της υποπερίπτωσης (xxii) της περίπτωσης (α) της
παρ. 1 του άρθρου 3 από συνενούµενες µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)
της εν λόγω υποπερίπτωσης.
(viii) Η συµβολή της επένδυσης στη δηµιουργία και απασχόληση άλλων επιχειρήσεων
αναλόγως µε το βαθµό των προερχοµένων από την εγχώρια αγορά εισροών της (υλικών και
υπηρεσιών) ως προς τις συνολικές εισροές που απαιτούνται για τη λειτουργία της.
(δ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιµων επενδύσεων ή και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού του πρωτογενή τοµέα.
(i) Η κατάταξη της επένδυσης ως δραστηριότητα υψηλής, µέσης ή χαµηλής προτεραιότητας
σύµφωνα µε τη γεωργική πολιτική της χώρας.
(ii) Η συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην προστασία περιβάλλοντος και τη µείωση
της ρύπανσης.
(iii) Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων εφόσον επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς
λόγους.
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(ε) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιµων επενδύσεων ή και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, των τουριστικών επιχειρήσεων.
(i) Επίπεδο προσφερόµενων υπηρεσιών ιδρυόµενων ή επεκτεινόµενων ή εκσυγχρονιζόµενων
ξενοδοχειακών µονάδων (τάξη, αστέρια) και τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων.
(ii) Αναβάθµιση σε ανώτερη τάξη προκειµένου για επενδύσεις εκσυγχρονισµού
ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων.
(iii) ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού.
(iv) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές µονάδες.
(v) Η συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση της ρύπανσης.
(vi) Η δυνατότητα λειτουργίας της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης
περιοχής.
(στ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιµων επενδύσεων ή και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιχειρηµατικών σχεδίων των επιχειρήσεων του
τοµέα παροχής υπηρεσιών:
(i) Υπηρεσίες εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
(ii) Ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων και εργαστήρια
εφαρµοσµένης έρευνας.
(iii) Kέντρα κοινής επιχειρηµατικής δράσης και Εταιρείες ∆ιεθνούς Εµπορίου.
(iv) Μεταφορά και αποθήκευση υγρών καυσίµων και υγραερίων σε νησιώτικες
περιοχές.
(v) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνοµης διαβίωσης, για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
(ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται τα στοιχεία
αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση και ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων της
παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται και το κοινό και για τους τέσσερις τοµείς των περιπτώσεων (γ) έως και (στ) πιο
πάνω ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών των κοινών και πρόσθετων κριτηρίων
κάθε τοµέα, πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραµµα εγκρίνεται αµέσως κατά την
εξέταση και βαθµολόγησή του, εφόσον το διατιθέµενο κονδύλι επιχορηγήσεων και
επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαρκεί. Αν είναι κατώτερο, εγκρίνεται µόνο στο
τέλος κάθε έτους κατά τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζεται
επιπρόσθετα το κριτήριο του δυναµισµού της επιχείρησης στην
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παρούσα κατάστασή της, καθώς και τα πρόσθετα, πέραν των κοινών κριτηρίων της
περίπτωσης (β) της παρ. 1 πιο πάνω που εφαρµόζονται ανάλογα, κριτήρια υπαγωγής στο
καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης των επιχειρηµατικών σχεδίων µεταποιητικών
βιοµηχανικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού
της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και
της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 3, που
εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ως πρόσθετα κριτήρια νοούνται ο
ολοκληρωµένος χαρακτήρας του επιχειρηµατικού σχεδίου, η αλληλουχία των
προβλεπόµενων σε αυτό ενεργειών, η εφικτότητα της υλοποίησης των στόχων και άλλα.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση,
ο ανάλογος τρόπος εφαρµογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
εφαρµογής, για τα ως άνω επιχειρηµατικά σχέδια.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται,
πέραν εκείνων που ορίζονται στην περίπτωση (α) της παρ. 1 πιο πάνω, τα πρόσθετα ειδικά
κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης, των επενδύσεων και λοιπών
δαπανών των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix), και (xxi) των µεταποιητικών
επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της περίπτωσης (στ) της ίδιας
παραγράφου, που εξετάζονται από την Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση, ο
τρόπος εφαρµογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής, για
τις ως άνω επενδύσεις.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα κριτήρια, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία
και ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων αυτών για την υπαγωγή των επιχειρηµατικών
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης των βιοµηχανικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων
της παρ. 2 του άρθρου 10, στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης.
5. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης του παρόντος των επενδύσεων που
πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3, δεν λαµβάνονται
υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παρ. 1 πιο πάνω. Η υπαγωγή κάθε
επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή κρίνεται βιώσιµη σύµφωνα µε τα κριτήρια της περίπτωσης
(α) της παρ. 1 πιο πάνω και επιπλέον εφόσον συµβάλλει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στη
διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών της χώρας στην
οποία πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών
στον τόπο διαµονής τους.
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'Αρθρο 8

Αρµοδιότητες και διαδικασίες εφαρµογήςτων ενισχύσεων
1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(α) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων (γ) και (δ) πιο κάτω, οι αιτήσεις υπαγωγής
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται από 1 Ιανουαρίου µέχρι και 15
Σεπτεµβρίου ως εξής:
(1) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας υποβάλλονται οι αιτήσεις
υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ύψους
άνω του 1,2 δισ. δρχ. που πραγµατοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι επενδύσεις ή προγράµµατα ύψους άνω των 700
εκατοµµυρίων δρχ. που πραγµατοποιούνται στην υπόλοιπη Επικράτεια. Επίσης
υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, επενδύσεις ή/και προγράµµατα συνεδριακών κέντρων,
κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας, χιονοδροµικών κέντρων, κέντρων
προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, λιµένων, σκαφών αναψυχής, γηπέδων γκολφ και
επιχειρήσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών της περίπτωσης (τ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
κέντρων κοινής επιχειρηµατικής δράσης της περίπτωσης (ο) της ίδιας παραγράφου,
εταιρειών διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (π) της ίδιας παραγράφου, επιχειρήσεων
παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας της περίπτωσης (β) της ίδιας
παραγράφου, επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων
της περίπτωσης (ξ) της ίδιας παραγράφου, καθώς και των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν
επενδύσεις στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3. Στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας υποβάλλονται επίσης και τα επιχειρηµατικά
σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 10 ανεξαρτήτως ύψους.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να ορίζονται και πρόσθετες
κατηγορίες επιχειρήσεων των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ανεξαρτήτως ύψους.
(2) Στις Υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών και µε την επιφύλαξη των
υποπεριπτώσεων (1) και (3), υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ύψους µέχρι 700 εκατοµµύρια δρχ.,
που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας ή προκειµένου για την Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας και Θράκης ύψους µέχρι 1,2 δισ. δρχ.. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων, ύψους µέχρι επτακόσια εκατοµµύρια (700.000.000) δρχ.,
που πραγµατοποιούνται στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
(3) Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού βιοτεχνίας, ύψους µέχρι 200
εκατοµµύρια δρχ. που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια της περιφέρειας Αττικής.
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(4) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ύψους άνω των 3
δισ. δρχ., καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηµατικά σχέδια 1 δισ. δρχ. και άνω, εφόσον το
50% τουλάχιστον της ίδιας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. Τρία (3)
αντίγραφα του φακέλου διαβιβάζονται από το ΕΛ.Κ.Ε. στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας,
προκειµένου η αίτηση αυτή να εξετασθεί για υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του παρόντος.
(β) Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (1), (2), (3) και (4) µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.
(γ) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται τον Ιανουάριο εκάστου
έτους και οι αι- τήσεις υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της
περίπτωσης (α) και της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii)
της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους άνω των 3 δισ. δρχ., καθώς και αιτήσεις
υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων ύψους ενός (1) δισεκατοµµυρίου και άνω εφόσον το
50% τουλάχιστον της ιδίας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. Τρία (3)
αντίγραφα του φακέλου διαβιβάζονται από το ΕΛ.Κ.Ε. στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειµένου η αίτηση να εξεταστεί για υπαγωγή ή µη στις
διατάξεις του παρόντος. Για την υποβολή των ως άνω αιτήσεων στο ΕΛ.Κ.Ε., πρέπει να έχει
προηγηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επόµενης περίπτωσης (δ).
Επίσης στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται κατά τον
Ιανουάριο εκάστου έτους οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii),
(xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 ύψους άνω των 3 δισ. δρχ., καθώς και οι επενδύσεις ή
επιχειρηµατικά σχέδια 1 δισ. δρχ. και άνω, εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας
συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. Τρία (3) αντίγραφα του φακέλου
διαβιβάζονται από το ΕΛ.Κ.Ε. στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, προκειµένου η αίτηση αυτή να εξετασθεί για υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του
παρόντος.
(δ) Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται τον
Ιανουάριο εκάστου έτους οι αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της
υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της
υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους µέχρι 1 δισ. δρχ. ή
ύψους από 1 δισ. δρχ. µέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν προέρχεται από
κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχονται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο
του 50%. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται µετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, που εκδίδεται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου κάθε έτους και
λαµβάνει ευρεία δηµοσιότητα στον οικονοµικό τύπο.
Επίσης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται κατά
το µήνα Ιανουάριο εκάστου έτους οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των
υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς και των
επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους µέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους
από 1 δισ. δρχ. µέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον η ίδια συµµετοχή
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δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού αλλά
σε ποσοστό µικρότερο του 50%.
(ε) Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που
εµπίπτουν στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 10, υποβάλλονται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών, όπως καθορίζονται µε το κατά περίπτωση
προεδρικό διάταγµα της θέσπισής τους και µέσα στις προθεσµίες που επίσης ορίζονται µε
αυτό.
2. Οι αιτήσεις υπαγωγής και ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύει
υποβάλλονται εις τριπλούν και προκειµένου για υποβολή στο ΕΛ.Κ.Ε., εις τετραπλούν.
Η οικονοµική προµελέτη που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στις ενισχύσεις επιχορήγησης
ή και επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προκειµένου για
επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά
σχέδια, συνολικού κόστους άνω των ογδόντα εκατοµµυρίων (80.000.000) δρχ., υπογράφεται
από οικονοµολόγο µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή
αντίστοιχου Οργανισµού Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Αιτήσεις υπαγωγής
που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά
στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα
τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των
επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) και της
υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της
παρ. 1 του άρθρου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων
(xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της
περίπτωσης (στ), της παρ. 1 του άρθρου 3.
∆ικαιολογητικά και στοιχεία που ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος ότι
υποβάλλονται µε την αίτηση υπαγωγής, δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται στις ως
άνω αποφάσεις.

4. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία
αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Οικονοµικών. Για τον
καθορισµό του ποσού αυτού λαµβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υποβαλλόµενης για
έγκριση επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Το παραπάνω χρηµατικό ποσό κατά περίπτωση καταβάλλεται:
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(α) Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. προκειµένου για αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται σε αυτόν, τα
δε εισπραττόµενα από το φορέα αυτόν ποσά αποτελούν έσοδο για την κάλυψη µέρους των
λειτουργικών δαπανών του που προκύπτουν από την εφαρµογή των κινήτρων του παρόντος
νόµου.
(β) Στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) προκειµένου για τις αιτήσεις υπαγωγής των
λοιπών περιπτώσεων, τα δε εισπραττόµενα ποσά αποτελούν έσοδο του ∆ηµοσίου.
5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν
συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο
αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας, µη επιστρεφόµενου του καταβληθέντος γι' αυτές χρηµατικού
ποσού που προβλέπεται στην προηγούµενη παρ. 4. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις
αιτήσεων υπαγωγής που περιλαµβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά
και στοιχεία, πλην όµως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, µετά
από γνώµη της αρµόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονοµοτεχνική µελέτη εµφανίζει
σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας
επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικού
σχεδίου. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οι αρµόδιες για την εξέτασή της
υπηρεσίες ή φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν µε απόδειξη
στο φορέα της επένδυσης ή/και του προγράµµατος ή του επιχειρηµατικού σχεδίου, ή τον
αντίκλητό του, έγγραφο µε το οποίο ζητείται η προσκόµιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και
πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, προς υποβοήθηση του έργου
της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής.
Με τα έγγραφα αυτά µπορούν να τάσσουν προθεσµίες µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες, από τη
µε απόδειξη επίδοση αυτών, εντός των οποίων ο φορέας υποχρεούται να απαντήσει.
6. α) ∆εν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες
της µιας υπηρεσίες ή φορείς για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή
επιχειρηµατικά σχέδια κατά βάση ίδια, που εµφανίζουν όµως διαφοροποιήσεις είτε στο
κόστος είτε στα επί µέρους προτεινόµενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις, προγράµµατα ή
επιχειρηµατικά σχέδια που αφορούν στην ίδια παραγωγική µονάδα.
Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αίτησης υπαγωγής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς
και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ή προγράµµατος
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιχειρηµατικού σχεδίου είτε στο σύνολό του είτε κατά ένα
τµήµα του που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή και
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του παρόντος ή του ν.1892/1990, όλες οι αιτήσεις
θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες και δεν εξετάζονται, µη επιστρεφοµένου του
καταβληθέντος γι' αυτές χρηµατικού ποσού που προβλέπεται στην πιο πάνω παρ. 4.
β) Εταιρεία της οποίας επιχειρηµατικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του
ν.1892/ 1990, δεν µπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε
οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση
υπαγωγής επένδυσης ή και προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, η οποία να
αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούµενο επιχειρηµατικό σχέδιο. Σε
περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή θεωρείται ως ουδέποτε
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υποβληθείσα και δεν εξετάζεται, µη επιστρεφοµένου του καταβληθέντος γι' αυτήν
χρηµατικού ποσού που προβλέπεται στην πιο πάνω παρ. 4.
7. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους
υποβάλλονται ή, προκειµένου για αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω του ΕΛ.Κ.Ε., από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω
του ΕΛ.Κ.Ε., ο οργανισµός αυτός συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, η οποία
διαβιβάζεται είτε στην Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας είτε στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
8. α) Η διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ή/και
προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού από την αρµόδια υπηρεσία και
γνωµοδοτική επιτροπή ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός
των επόµενων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από τη γνωµοδότηση της επιτροπής, εντός
των οποίων δηµοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την
εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη
σειρά προτεραιότητας µε την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii),
(xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 από την αρµόδια υπηρεσία και γνωµοδοτική επιτροπή,
ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους, οι δε αποφάσεις
υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ως άνω ηµεροµηνία,
εντός των οποίων δηµοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. α) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της
υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) και της
υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του άρθρου 3, από την αρµόδια υπηρεσία
και γνωµοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου
έτους, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ως άνω ηµεροµηνία, εντός των οποίων δηµοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου διάρθρωσης και
αναδιάρθρωσης από την αρµόδια υπηρεσία και γνωµοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το
αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση
υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωµοδότηση της
επιτροπής, εντός των οποίων δηµοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρµόδια γνωµοδοτική
επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε την οποία αυτές έχουν υποβληθεί.
10. α) Η αξιολόγηση των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού γίνεται από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία ή τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
ανάλογα.
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Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ύψους άνω των 5 δισ. δρχ. η αξιολόγηση µπορεί να ανατίθεται σε δύο,
ανεξάρτητους µεταξύ τους, ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητές αναγνωρισµένου κύρους. Ο
κάθε αξιολογητής υποβάλλει ολοκληρωµένη µελέτη αξιολόγησης στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, η οποία εισηγείται στην αρµόδια Γνωµοδοτική
Επιτροπή της παρ. 17. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι
διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθµός επενδυτικών σχεδίων που µπορεί να ανατίθενται
κατ' έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσµίες παράδοσης της µελέτης αξιολόγησης, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.
β) Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α),
της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ),
της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και η αξιολόγηση των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων
(xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του
άρθρου 3, που εξετάζονται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, µπορεί να ανατίθεται σε δύο (2) ανεξάρτητους µεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς
αξιολογητές αναγνωρισµένου κύρους. Ο κάθε αξιολογητής υποβάλλει ολοκληρωµένη µελέτη
αξιολόγησης στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η οποία
εισηγείται στην αρµόδια κατά περίπτωση Γνωµοδοτική Επιτροπή της παρ. 17. Με αποφάσεις
του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθµός
επιχειρηµατικών σχεδίων ή επενδύσεων ανάλογα, που µπορεί να ανατίθενται κατ' έτος ανά
αξιολογητή, οι προθεσµίες παράδοσης της µελέτης αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Το τµήµα των επιχειρηµατικών σχεδίων ή των επενδύσεων, ανάλογα,
που αφορά
σε κατάρτιση προσωπικού, υποβάλλεται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, στη συνέχεια, υποβάλλει σχετική αξιολογική έκθεση
στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
γ) Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του
άρθρου 10 ανατίθεται σε ειδικό εξωτερικό αξιολογητή µε µεγάλη εµπειρία σε εκκαθαρίσεις,
εξαγορές και συγχωνεύσεις, ο οποίος υποβάλλει ολοκληρωµένη µελέτη αξιολόγησης στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, προκειµένου αυτή να εισηγηθεί
στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή της παρ. 17. Η υπηρεσία για την κατάρτιση της
εισήγησής της αυτής δύναται να ζητά από την κύρια δανειοδοτούσα τράπεζα ή και άλλη
τράπεζα γνωµοδότηση επί της βιωσιµότητας του σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Με
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης, τα κριτήρια επιλογής, ο ανώτατος
αριθµός επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που µπορεί να ανατίθενται
κατ' έτος σε κάθε αξιολογητή, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εξωτερικών
αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
11. α) Κάθε επένδυση ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού εξετάζεται
ως προς τη βιωσιµότητά της σύµφωνα µε τα κριτήρια της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του
άρθρου 7 και αν κριθεί βιώσιµη, η γνωµοδοτική επιτροπή προχωρεί στη βαθµολόγησή της µε
βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων (γ) έως και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 7 και εφόσον
συγκεντρώνει τουλάχιστον το κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών που
ορίζεται µε την απόφαση της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 7 και το διατιθέµενο για
το συγκεκριµένο έτος ποσόν για
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τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαρκεί, εγκρίνεται για
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
Οι επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α)
και της περίπτωσης (στ), της παρ. 1 του άρθρου 3, που υποβάλλονται κάθε έτος, εξετάζονται
από την αρµόδια υπηρεσία και γνωµοδοτική επιτροπή σε πρώτη φάση ως προς τη
βιωσιµότητά τους. Εκείνες που δεν κρίνονται βιώσιµες απορρίπτονται. Για τις επενδύσεις
που κρίνονται βιώσιµες ακολουθεί δεύτερη φάση αξιολόγησης κατά την οποία
βαθµολογούνται µε βάση τα κοινά κριτήρια της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 7 µε
τα κατά περίπτωση πρόσθετα κριτήρια των περιπτώσεων (γ) έως και (στ) της παρ. 1 του
άρθρου 7, καθώς και µε τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια που καθορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. Ακολούθως κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα σύµφωνα µε
το ποσοστό του συνόλου των βαθµών του τοµέα τους που έχουν
συγκεντρώσει µε πρόταξη εκείνων που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό. Εγκρίνονται
δε για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος οι επενδύσεις που προτάσσονται στην
κατάταξη και µέχρι την κάλυψη του κατά περίπτωση καθορισθέντος στο συγκεκριµένο έτος
ποσού επιχορηγήσεων για τις εν λόγω επενδύσεις. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία
έγκρισης των επενδύσεων του πίνακα κατάταξης προκύπτει ότι το αποµένον ποσό
επιχορηγήσεων δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισοβαθµούντων επενδύσεων,
εγκρίνονται όλες οι ισοβαθµούσες επενδύσεις καθ' υπέρβαση του καθορισθέντος ποσού
επιχορηγήσεων. Οι υπόλοιπες επενδύσεις, που έχουν καταταγεί σε χαµηλότερη θέση από
εκείνη της τελευταίας υπαγόµενης επένδυσης, απορρίπτονται.
β) Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 10
εξετάζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 και
υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος κατά τα οριζόµενα στην εν λόγω απόφαση και εφόσον
το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό επιχορηγήσεων και λοιπών ενισχύσεων των
επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης επαρκεί.
γ) Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (α) πιο πάνω, σε περίπτωση που
κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης το κατά περίπτωση διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό ενισχύσεων
εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού των
ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρµόδιες
υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του
παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση τα ποσά ενισχύσεων που καθορίζονται για το έτος
αυτό, πριν την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου
του έτους αυτού.
δ) Επίσης µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (α) πιο πάνω, εάν µετά
την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος όλων των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το κατά περίπτωση
κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών αποµείνει αδιάθετο τµήµα του
καθορισθέντος για το συγκεκριµένο έτος ποσού επιχορηγήσεων ή και επιδοτήσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το τµήµα αυτό διατίθεται για την υπαγωγή βιώσιµων επενδύσεων
ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που η βαθµολογία τους
υπολείπεται του ελάχιστου κατά περίπτωση κοινού αυτού ποσοστού. Για το σκοπό αυτόν οι
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επενδύσεις ή/και τα προγράµµατα αυτά όλων των τοµέων κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα
σύµφωνα µε το ποσοστό του συνόλου των βαθµών του τοµέα τους που συγκέντρωσαν µε
πρόταξη εκείνων που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό. Εγκρίνονται για υπαγωγή
τους στις διατάξεις του παρόντος εκείνες οι επενδύσεις ή/και προγράµµατα που
προτάσσονται στην κατάταξη και µέχρι την κάλυψη του αποµένοντος τµήµατος του ποσού
επιχορηγήσεων ή/και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σε περίπτωση που κατά τη
διαδικασία έγκρισης των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων του πίνακα κατάταξης προκύπτει
ότι το αποµένον ποσό ενισχύσεων δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν
ισοβαθµουσών επενδύσεων ή/και προγραµµάτων, εγκρίνονται όλες οι ισοβαθµούσες
επενδύσεις ή/και προγράµµατα καθ' υπέρβαση του ποσού των ενισχύσεων.
Οι υπόλοιπες επενδύσεις ή/και προγράµµατα που έχουν καταταγεί σε χαµηλότερη θέση από
εκείνη της τελευταίας υπαγόµενης επένδυσης ή/και προγράµµατος απορρίπτονται.
12. Τα επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της
υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περί- πτωσης (ζ), της
παρ. 1 του άρθρου 3, που υποβάλλονται κάθε έτος, εξετάζονται από την αρµόδια υπηρεσία
και γνωµοδοτική επιτροπή σε πρώτη φάση ως προς τη βιωσιµότητά τους και το δυναµισµό
της επιχείρησης στην παρούσα κατάστασή της. Για τις επιχειρήσεις που δεν κρίνονται
βιώσιµες ή κρίνονται µεν βιώσιµες αλλά δεν εξασφαλίζουν το επιθυµητό επίπεδο
δυναµισµού στην παρούσα κατάστασή τους, όπως αυτό καθορίζεται µε την κοινή
κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7, το προτεινόµενο από αυτές επιχειρηµατικό
σχέδιο απορρίπτεται. Για τις επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιµες και εξασφαλίζουν το πιο
πάνω επιθυµητό επίπεδο δυναµισµού, ακολουθεί δεύτερη φάση αξιολόγησης, κατά την οποία
τα επιχειρηµατικά τους σχέδια οµαδοποιούνται στους δύο τοµείς, µεταποιητικό και
υπηρεσιών, και βαθµολογούνται µε βάση τα κοινά κριτήρια της περίπτωσης (β) της παρ. 1
του άρθρου 7, καθώς και µε τα κατά περίπτωση πρόσθετα κριτήρια που καθορίζονται µε την
κοινή απόφαση της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Ακολούθως κατατάσσονται σύµφωνα
µε το σύνολο των βαθµών που έχουν συγκεντρώσει µε πρόταξη εκείνων που συγκεντρώνουν
την υψηλότερη βαθµολογία. Εγκρίνονται δε για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος
τα επιχειρηµατικά σχέδια των επιχειρήσεων που προτάσσονται στην κατάταξη και µέχρι την
κάλυψη του κατά περίπτωση καθορισθέντος στο συγκεκριµένο
έτος ποσού επιχορηγήσεων για τα εν λόγω επιχειρηµατικά σχέδια. Σε περίπτωση που κατά τη
διαδικασία έγκρισης των επιχειρηµατικών σχεδίων του πίνακα κατάταξης προκύπτει ότι το
αποµένον ποσό επιχορηγήσεων δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισοβαθµούντων
επιχειρηµατικών σχεδίων, εγκρίνονται όλα τα ισοβαθµούντα σχέδια, καθ' υπέρβαση του
καθορισθέντος ποσού επιχορηγήσεων.
Τα υπόλοιπα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν καταταγεί σε χαµηλότερη θέση από εκείνη
του τελευταίου υπαγόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου απορρίπτονται.
13. Κάθε επένδυση που γίνεται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3,
εξετάζεται ως προς τη βιωσιµότητά της σύµφωνα µε τα κριτήρια της περίπτωσης (α) της παρ.
1 του άρθρου 7. Οι µη βιώσιµες απορρίπτονται. Κάθε επένδυση που κρίνεται βιώσιµη και
επιπλέον εκτιµάται ότι συµβάλλει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στη διεύρυνση των
παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών των χωρών στις οποίες
πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών στον
τόπο διαµονής τους και µε την προϋπόθεση ότι το
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διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό για τις επιχορηγήσεις αυτών των επενδύσεων
επαρκεί, εγκρίνεται για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος. Κάθε βιώσιµη επένδυση που
εκτιµάται ότι δεν συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη διεύρυνση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων και τη συγκράτηση των πληθυσµών απορρίπτεται.
Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων αυτών, το
διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό επιχορηγήσεων γι' αυτές εξαντληθεί, τυχόν
αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού των επιχορηγήσεων δεν
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από την αρµόδια υπηρεσία και
γνωµοδοτική επιτροπή, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το
επόµενο έτος µε βάση το ποσό ενισχύσεων που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή
επενδύσεων για το έτος αυτό, πριν από την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα
υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού.
14. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδύσεων ή/και των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή των επιχειρηµατικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων της
επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων ή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εκδίδονται:
(i) Από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και
αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 πιο πάνω,
καθώς και για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που
υποβάλλονται µέσω του ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας.
(ii) Από τον Υπουργό Ανάπτυξης, προκειµένου: για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων
(xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του
άρθρου 3, καθώς και για τα επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης
(α), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης
(ζ), της παρ. 1, του ίδιου άρθρου.
(iii) Από τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, προκειµένου για τις επενδύσεις ή/και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που πραγµατοποιούνται στα όρια κάθε
Περιφέρειας και υποβάλλονται στην αντίστοιχη Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων της
Περιφέρειας σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 πιο πάνω.
(iv) Από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού βιοτεχνίας που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (3) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 πιο πάνω.
Από τα παραπάνω κατά περίπτωση αρµόδια όργανα εκδίδονται και οι αποφάσεις
τροποποίησης, ολοκλήρωσης ή και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας,
ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, καθώς και
µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

84

για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά
σχέδια για τα οποία τα όργανα αυτά έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες αποφάσεις υπαγωγής.
15. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης,
το αντικείµενο, το κόστος της επένδυσης ή/και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ή του επιχειρηµατικού σχεδίου, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης ή και
επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και τον αριθµό των
δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
∆εν απαιτείται δηµοσίευση περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου
ολοκλήρωσης ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν µεταβάλλουν το ποσό της
επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και τον
αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Μεταβολή µε οποιονδήποτε τρόπο των όρων της
απόφασης µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του φορέα.
16. Οι αποφάσεις υπαγωγής, καθώς και οι λοιπές αποφάσεις που καθορίζονται στην παρ. 14
εκδίδονται µετά από γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής. Είναι
δυνατόν να εκδίδονται και χωρίς τη γνώµη της αρµόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής αποφάσεις
τροποποιήσεων των αποφάσεων υπαγωγής, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε
παράταση προθεσµίας για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός (1) έτους ή σε αυξοµείωση της
εγκριθείσας κινητήριας δύναµης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπό τον όρο ότι η
αυξοµείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 1/5 εκείνης που έχει αρχικά εγκριθεί.
17. Ετήσιος προγραµµατισµός του ύψους των εγκρινόµενων βάσει του παρόντος
επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και µε
την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης (β) και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10,
καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης που εγκρίνονται ετησίως για τις επενδύσεις ή /και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού και τα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Επίσης
µε την ίδια απόφαση γίνεται η κατανοµή του ως άνω ποσού µεταξύ του Υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας και των λοιπών οργάνων τα οποία έχουν το δικαίωµα υπογραφής αποφάσεων
υπαγωγής σύµφωνα µε την παρ. 14 πιο πάνω. Mε την ίδια επίσης απόφαση καθορίζεται και
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης του άρθρου 10. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας είναι δυνατό µε όµοιες
αποφάσεις να αναπροσαρµόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό.
Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που εγκρίνεται ετησίως
για κάθε χώρα προκειµένου για την έγκριση των επενδύσεων της αλλοδαπής της παρ. 2 του
άρθρου 3.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται
κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως για
τα επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης
(v) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του
άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (xvii),(xviii),(xix), (xx) και
(xxi) της περίπτωσης (α) και της
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περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατό να
αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό.
γ. Ειδικά για το έτος 1998 οι αποφάσεις των προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β)
εκδίδονται εντός των τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
18. Αιτήσεις για υπαγωγή στις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων ή/και
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων, καθώς και αιτήµατα για τροποποίηση
όρων αποφάσεων υπαγωγής, που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται.
19. Γνωµοδοτικές Επιτροπές.
(α) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας:
i. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συστήνεται στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής
στον παρόντα νόµο επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
ύψους µέχρι 5 δισ. δρχ., που σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονοµίας ή το ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
Επίσης γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ύψους µέχρι 5 δισ. δρχ. που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στο ν.
1892/1990 µέχρι και 21 Οκτωβρίου 1997 και δεν έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος εξεταστεί.
Μέλη της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ως Πρόεδρος, ο προϊστάµενος της αρµόδιας
γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, προϊστάµενοι των αρµόδιων
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και εκπρόσωποι των συναρµόδιων
υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέµατα επενδύσεων.
ii. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, συστήνεται στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για
αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόµο επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ύψους άνω των 5 δισ. δρχ., που σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ή το ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, για αιτήσεις επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης ανεξαρτήτως κόστους, καθώς και για αιτήσεις επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εµπίπτουν στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης
της παρ. 1 του άρθρου 10 και υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας ανεξαρτήτως ύψους. Επίσης γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις επενδύσεων
ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ύψους άνω των 5 δισ. δρχ., που
έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στο ν. 1892/1990 µέχρι και 21 Οκτωβρίου 1997 και δεν
έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί. Μέλη της επιτροπής είναι ο Γενικός
Γραµµατέας Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ως Πρόεδρος, ο
Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του Υπουργείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

86

Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραµµατέας 'Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο
οποίος συµµετέχει µόνο όταν συζητούνται θέµατα για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει η Ειδική
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. ή ο Γενικός Γραµµατέας Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης, ο οποίος συµµετέχει µόνο όταν συζητούνται θέµατα τουριστικών επενδύσεων, ο
προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, δύο (2) εµπειρογνώµονες
αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του
Σ.Ε.Β., ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της 'Ενωσης Ελληνικών
Τραπεζών.
(β) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Γ.Γ. Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης:
i. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, συστήνεται στη
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή
επιχειρηµατικών σχεδίων, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόµο
επιχειρηµατικών σχεδίων που υποβάλλονται στη Γ.Γ. Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και
εξετάζονται από τη Γ.Γ. Βιοµηχανίας. Επίσης γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις επιχειρηµατικών
σχεδίων που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στο άρθρο 23α του ν. 1892/1990 και δεν
έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί.
Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός
Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ο
προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, δύο (2) εµπειρογνώµονες
αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του
Σ.Ε.Β., ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της 'Ενωσης Ελληνικών
Τραπεζών.
ii. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωµοδοτεί για
αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόµο των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii),
(xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
που υποβάλλονται στη Γ.Γ. Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γ.Γ.
Βιοµηχανίας. Επίσης γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις επενδύσεων που έχουν υποβληθεί για
υπαγωγή τους στο άρθρο 23β του ν. 1892/1990 και δεν έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος εξεταστεί.
Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο (2)
προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων ή αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, δύο (2) εµπειρογνώµονες
αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του
Σ.Ε.Β. και ένας (1) της Γ.Σ.Ε.Ε.. Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xx) της
περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συµµετέχουν και ο Γενικός
Γραµµατέας 'Eρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ή
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας 'Eρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
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(γ) Γνωµοδοτική Επιτροπή Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.:
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συστήνεται στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων Βιοτεχνίας, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις
υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται στον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και εξετάζονται από το φορέα αυτόν.
Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ως Πρόεδρος,
προϊστάµενοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., εκπρόσωπος της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, εκπρόσωποι της Γ.Γ. Βιοµηχανίας και Γ.Γ.
'Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργείου
Γεωργίας, εκπρόσωποι τραπεζών και δύο (2) εµπειρογνώµονες, ειδικοί σε θέµατα
βιοτεχνικών επενδύσεων.
(δ) Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές:
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα κάθε Περιφέρειας συστήνεται στην έδρα κάθε
Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νοµού ∆ωδεκανήσου Περιφερειακή
Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, που σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια ή στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και εξετάζονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, ειδικά η
Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωµοδοτεί για
τις αιτήσεις επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ύψους
µέχρι ένα (1) δισ. δρχ. που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στο ν.1892/1990 µέχρι και 21
Οκτωβρίου 1997 και δεν έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί.
Μέλη της κάθε Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ως Πρόεδρος,
προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Γεωργίας, εκπρόσωποι τραπεζών και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέµατα
επενδύσεων.
(ε) Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτροπές γνωµοδοτούν επίσης για αιτήµατα
τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, καθώς και για την
ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και
αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια για την υπαγωγή των
οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση.
Επίσης γνωµοδοτούν για τα παραπάνω θέµατα
i) επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν.1892/1990, εφόσον
αρµοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων
κινήτρων του εν λόγω νόµου και ii) επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε
αναπτυξιακούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των

εξοπλισµού ή
αυτά είναι της
εφαρµογής των
προγενέστερους
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επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή
φορέων και τηρούνται σε αυτούς.
Ειδικά οι Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές, πλην της Γνωµοδοτικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, µετά την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 12 του άρθρου 14
υπουργικής απόφασης, γνωµοδοτούν επίσης για τα θέµατα του πρώτου εδαφίου επενδύσεων
ή /και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στους
νόµους 1892/1990 και 1262/1982 από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και πραγµατοποιούνται ή
πραγµατοποιήθηκαν στα όρια της οικείας Περιφέρειας.
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. γνωµοδοτεί επίσης για τα θέµατα του πρώτου
εδαφίου επενδύσεων ή /και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, που
έχουν υπαχθεί στους νόµους 1262/1982 και 1892/1990 από τον οργανισµό αυτόν και
πραγµατοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής.
(στ) Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης συστήνεται στη
Γενική Γραµµατεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδική
Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που γνωµοδοτεί για το χαρακτηρισµό: (1) των
προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, (2) των υπηρεσιών ως
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, (3) επιχειρήσεων ως επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού
είτε πρόκειται για επενδύσεις τους ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού είτε πρόκειται για επιχειρηµατικά τους σχέδια, (4) επιχειρήσεων ως επιχειρήσεις
ανάπτυξης τεχνολογιών, (5) επιχειρήσεων ως επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρµοσµένης
βιοµηχανικής,
ενεργειακής,
µεταλλευτικής,
γεωργικής,
κτηνοτροφικής
και
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας ή των εργαστηρίων αυτών, που ιδρύονται ή επεκτείνονται ή
εκσυγχρονίζονται από µεταποιητικές επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση (ε) της
παρ. 3 του άρθρου 5.
Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Γενικός Γραµµατέας 'Ερευνας και
Τεχνολογίας ως Πρόεδρος, ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γ.Γ.Ε.Τ., δύο (2)
εξειδικευµένα σε θέµατα τεχνολογίας στελέχη της Γ.Γ.Ε.Τ., είτε αυτά συµµετέχουν σε ειδική
οµάδα εµπειρογνωµόνων είτε όχι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης εξειδικευµένος
σε θέµατα τεχνολογίας και δύο (2) εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που προέρχονται από
πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή εργαστήρια.
Στην Επιτροπή µετέχουν επίσης ως µέλη και ένας (1) από κάθε ειδική οµάδα εργασίας
εµπειρογνωµόνων, που δηµιουργείται στη Γ.Γ.Ε.Τ. στα διάφορα γνωστικά πεδία στα οποία
υποβάλλονται θέµατα προς εξέταση, για την αξιολόγηση των θεµάτων και την κατάρτιση
αιτιολογηµένης εισήγησης, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Γραµµατέα 'Ερευνας και
Τεχνολογίας. Τα µέλη αυτά έχουν δικαίωµα ψήφου µόνο για τα θέµατα που αξιολόγησε η
ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων στην οποία συµµετέχουν.
(ζ) Η συγκρότηση των ως άνω γνωµοδοτικών επιτροπών γίνεται µε αποφάσεις των
οργάνων που είναι αρµόδια για τη σύστασή τους µη
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δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται
επίσης οι γραµµατείς και οι αναπληρωτές βοηθοί γραµµατείς των επιτροπών, καθώς
και οι εισηγητές.
(η) Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών, την απαρτία και τη λήψη
αποφάσεων εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των οργανισµών των
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και των
Περιφερειών κατά περίπτωση.
(θ) ∆εν µπορούν να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις των παραπάνω γνωµοδοτικών
επιτροπών µέλη που είναι σύµβουλοι ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο
ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει στην κατάρτιση ή την
αξιολόγηση επενδύσεων, προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή
επιχειρηµατικών σχεδίων κατά την τελευταία 5ετία, που έχουν υπαχθεί στο ν.1892/1990
ή στον παρόντα νόµο ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του
παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέµατα των επιχειρήσεων αυτών
ή θέµατα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειµένου.
(ι) Στα µέλη και τους εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο
παρόν, καθώς και στα επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόµενα περί υποβολής δήλωσης
περιουσιακής τους κατάστασης του ν. 2429/1996.
20. Παρακολούθηση και 'Ελεγχος.
(α) Η παρακολούθηση των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, γίνεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του, ο δε έλεγχός τους γίνεται από όργανα ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας.
(β) Η παρακολούθηση των επενδύσεων ή επιχειρηµατικών σχεδίων που εγκρίνονται από τη
Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της, ο δε
έλεγχός τους γίνεται από όργανα ελέγχου της Γ.Γ. Βιοµηχανίας.
(γ) Η παρακολούθηση των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού, που εγκρίνονται από τις Περιφέρειες γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες
ιδιωτικών επενδύσεων των Περιφερειών. Ο έλεγχός τους γίνεται από περιφερειακά όργανα
ελέγχου.
(δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. γίνεται από τις υπηρεσίες και
όργανα του φορέα αυτού.
21. 'Οργανα Ελέγχου.
α. 'Οργανα ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
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1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συνιστώνται Κεντρικά 'Οργανα Ελέγχου
(Κ.Ο.Ε.) της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης, ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί.
Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόµων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, αποφάσεων ή συµβάσεων υπαγωγής στους
νόµους αυτούς. Η αρµοδιότητα ελέγχου των Κ.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις ή/και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και
αναδιάρθρωσης που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων της επιχορήγησης ή και
επιδότησης τόκων ή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συνιστώνται ειδικά όργανα ελέγχου µε
αρµοδιότητα τον επανέλεγχο επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του
ν. 1892/1990 ή του ν.1262/1982 από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα.
β. 'Οργανα Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης συνιστώνται στη
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδικά 'Οργανα Ελέγχου µε
αρµοδιότητα τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης και γενικότερα των επιχειρηµατικών
σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) και της υποπερίπτωσης (ν) της
περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
καθώς και των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της
περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα αν βρίσκονται
στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί.
Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και του ν.1892/1990,
καθώς και των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής τους.
γ. Περιφερειακά 'Οργανα Ελέγχου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συνιστώνται Περιφερειακά 'Οργανα
Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στο
στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τους αναπτυξιακούς
νόµους, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής στους νόµους αυτούς.
Η αρµοδιότητα των Π.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού που πραγµατοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας και έχουν υπαχθεί
στο καθεστώς της επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων ή επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ή του Νοµάρχη
προκειµένου για προγενέστερους αναπτυξιακούς νόµους.
δ. 'Οργανα Ελέγχου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ..
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Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., συνιστώνται 'Οργανα Ελέγχου της προόδου
των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης
ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τον παρόντα νόµο ή τους νόµους 1262/1982
και 1892/1990, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής.
Η αρµοδιότητα των Οργάνων Ελέγχου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. αφορά στις επενδύσεις ή/και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της
επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων ή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε απόφαση
του Προέδρου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για τις οποίες ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. έχει αρµοδιότητα
παρακολούθησης και ελέγχου.
ε. Οι συγκροτήσεις των Οργάνων Ελέγχου του παρόντος γίνονται κάθε φορά µε απόφαση
του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη σύστασή τους ή προκειµένου για τα Περιφερειακά
'Οργανα Ελέγχου µε απόφαση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µη δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, από υπαλλήλους των αρµόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, από
εκπροσώπους τραπεζών, από εκπροσώπους τοπικής ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή και από
ορκωτούς ελεγκτές ή εκτιµητές. Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα ελέγχου κρίνονται
απαραίτητα για την πλήρη και ταχεία κάλυψη των αναγκών για ελέγχους.
στ. Στα µέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και στα
επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 6 και επόµενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης του ν. 2429/
1996.
22. Κράτηση 4% επί των καταβαλλόµενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, για την
κάλυψη αποζηµιώσεων γνωµοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου.
α. Τµήµα που αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις των καταβαλλόµενων βάσει των
διατάξεων των νόµων 1116/1981, 1262/1982, 1682/1987, 1892/ 1990 και του παρόντος
επιχορηγήσεων επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει, µετά την 1η Ιανουαρίου 1998
παρακρατείται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες εκταµίευσης για την κάλυψη
δαπανών των κάθε είδους αποζηµιώσεων των γνωµοδοτικών επιτροπών και των οργάνων
ελέγχου Κεντρικών και Περιφερειακών, περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων των
εισηγητών, των γραµµατέων και των αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων, που προβλέπονται
στους ανωτέρω νόµους.
Προς το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο µε
πίστωση που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις χιλίοις των πιστώσεων που χορηγούνται κατ' έτος
από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων
επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει των σχετικών ως άνω νόµων. Η παρακράτηση αυτή
γίνεται µε την εκάστοτε εκταµίευση των δόσεων της επιχορήγησης ή επιδότησης του
∆ηµοσίου.
β. Οι αποζηµιώσεις των προέδρων, των µελών, των εισηγητών, των γραµµατέων και των
αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών επιτροπών, καθώς και των µελών των
οργάνων ελέγχου πλην των οργάνων ελέγχου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., ορίζονται ως εξής:
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(i) Πρόεδροι, µέλη, γραµµατείς και αναπληρωτές βοηθοί γραµµατείς των γνωµοδοτικών
επιτροπών: 15.000 δρχ. ανά συνεδρίαση.
(ii) Μέλη των οργάνων ελέγχου: 15.000 δρχ. για κάθε έλεγχο.
(iii) Εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών: µέχρι 20.000 δρχ. για κάθε εισηγούµενο θέµα,
όπως καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Οι αποζηµιώσεις αυτές παρέχονται πέραν της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, ηµερήσιας αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων.
Στα µέλη των οργάνων ελέγχου που δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι παρέχεται αποζηµίωση
εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα αντίστοιχα µε τα χορηγούµενα στους δηµοσίους
υπαλλήλους µε βαθµό Α' και πρώτο (1ο) µισθολογικό κλιµάκιο. Σε ορκωτούς ελεγκτές ή
εκτιµητές, µέλη οργάνων ελέγχου οι οποίοι κατά τις ηµέρες πραγµατοποίησης των ελέγχων
αποδεδειγµένα δεν λαµβάνουν αµοιβή από το φορέα πάγιας απασχόλησής τους, στην
αποζηµίωσή τους προστίθεται και το ποσόν που προκύπτει από τον αριθµό των ηµερών
πραγµατοποίησης του ελέγχου, πολλαπλασιαζόµενο επί τα τρία τεσσαρακοστά τέταρτα
(3/44) του βασικού µισθού του πρώτου (1ου) κλιµακίου των δηµοσίων υπαλλήλων.
γ. Τα µέλη των οµάδων εργασίας εµπειρογνωµόνων τις υποπερίπτωσης (στ) της παρ. 19 πιο
πάνω αµεί- βονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997.
23. 'Ελεγχος τιµών
Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές µπορούν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης
ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ή/και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή του επιχειρηµατικού σχεδίου να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των
µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ή οι γνωµοδοτικές επιτροπές µπορεί
να ζητούν από τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση
τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών.
Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να
χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές κάθε είδους
αποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρµες κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών
εργασιών από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και
το είδος των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο υπερτιµολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η
αίτησή του για υπαγωγή στο νόµο αυτόν απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται
και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση.
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24. ∆ιαδικασίες και αρµοδιότητες για την ένταξη επενδύσεων στο καθεστώς ενισχύσεων της
φορολογικής απαλλαγής ή/και επιδότησης τόκων, καθώς και για την ένταξη προγραµµάτων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
α. Για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης
τόκων υποβάλλεται σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους: 1) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, προκειµένου για
επενδύσεις ύψους µεγαλύτερου των επτακοσίων εκατοµµυρίων (700.000.000) δραχµών και
2) στις αρµόδιες υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων των Περιφερειών, προκειµένου για
επενδύσεις ύψους µέχρι επτακοσίων εκατοµµυρίων (700.000.000) δρχ.. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα όρια αυτά.
Κατά την υποβολή της αίτησης προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία το αποδεικτικό
καταβολής του χρηµατικού ποσού που καθορίζεται µε την κοινή απόφαση της παρ. 4 πιο
πάνω, οι διατάξεις της οποίας έχουν εφαρµογή και για την αίτηση ένταξης στο καθεστώς
ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων.
β. Η ένταξη στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων γίνεται µε
έκδοση σχετικής πράξης ένταξης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή του αρµόδιου
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ανάλογα εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης
ή εντός τριών (3) µηνών προκειµένου για επενδύσεις για τις οποίες απαιτείται οποιασδήποτε
µορφής γνωµοδότηση ή έγκριση από άλλες υπηρεσίες ή φορείς.
γ. Η αίτηση ένταξης µπορεί να υποβληθεί και µετά την έναρξη πραγµατοποίησης της
επένδυσης υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή της θα γίνει κατά τη διάρκεια της εταιρικής
χρήσης στην οποία έγινε η έναρξη.
δ. Η αίτηση ένταξης πρέπει να περιλαµβάνει το καταστατικό του φορέα, τους ισολογισµούς
των τριών (3) τελευταίων χρήσεων, συνοπτική περιγραφή της επένδυσης και των στόχων που
επιτυγχάνονται µε αυτή, προσφορές ή προτιµολόγια του εξοπλισµού προκειµένου για ένταξη
εξοπλισµού, προσφορές και ακριβείς προϋπολογισµούς των προτεινόµενων εγκαταστάσεων,
το σχετικό έγγραφο της δανειοδοτούσας τράπεζας για την έγκριση του δανείου, καθώς και
κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον επακριβή καθορισµό του είδους και του κόστους
της επένδυσης.
Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις για τις οποίες προβλέπεται οποιασδήποτε µορφής
γνωµοδότηση, χαρακτηρισµός ή έγκριση από άλλες υπηρεσίες ή φορείς κατά τη διαδικασία
εξέτασης και ένταξης, τα υποβαλλόµενα στοιχεία πρέπει να πληρούν τις προς τούτο
απαιτήσεις των υπηρεσιών αυτών. Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, απαιτείται έγκριση ή σύµφωνη γνώµη άλλων φορέων, αυτή πρέπει να
συνυποβάλλεται µε την αίτηση ένταξης.
Στην αίτηση ένταξης καθορίζεται επίσης και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
Η ένταξη γίνεται µετά από έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών σχετικά µε την κατηγορία της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το είδος της επένδυσης, τις
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προτεινόµενες προς ενίσχυση δαπάνες, το δάνειο, καθώς και µε την τήρηση των
προϋποθέσεων, περιορισµών και όρων του άρθρου 6 του παρόντος.
ε. Ο επιτόπιος έλεγχος ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας,
καθώς και του κόστους για τυχόν υπερτιµολογήσεις των επενδύσεων που εντάσσονται στο
καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων, γίνεται από τη
χρηµατοδοτούσα τράπεζα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ή ο αρµόδιος Γενικός
Γραµµατέας Περιφέρειας, ανάλογα, είναι δυνατόν να αποφασίζουν τη διενέργεια ελέγχου
συγκεκριµένης επένδυσης από τα όργανα ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή τα
περιφερειακά όργανα ελέγχου της παρ. 21 του άρθρου 8.
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται µετά από επιτόπιο
έλεγχο, εφόσον αυτή ευρίσκεται εν λειτουργία και έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές πρώτων
υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθµό που να τεκµηριώνουν την κανονική
λειτουργία της µονάδας.
στ. Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για επένδυση για την υλοποίηση της οποίας δεν
ζητείται και επιδότηση τόκων, καθώς επίσης και για τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού, εφαρµόζεται χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη υποβολή αίτησης
και η έκδοση πράξης ένταξης οποιουδήποτε οργάνου.
ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από το φορέα, τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον
έλεγχο του ύψους της επένδυσης ή/και του προγράµµατος και για το χρόνο πραγµατοποίησης
της φορολογικής απαλλαγής, καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που πρέπει να εµφανίσουν οι
επιχειρήσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες ελέγχου των
επενδύσεων ή και προγραµµάτων και στατιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που
κάνουν χρήση των ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
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'Αρθρο 9

Περί καταβολής των ενισχύσεων
1. Η προβλεπόµενη για κάθε οικονοµικό έτος δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου για την
καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων του παρόντος εγγράφεται
στον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι
επιδοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή
δικαίωµα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου.
2. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το ∆ηµόσιο πραγµατοποιείται σε δόσεις
ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και µετά από πιστοποίηση των
αρµόδιων οργάνων ελέγχου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή
της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για
την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της
επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση
εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης
επιχορήγησης τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου.
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής
αναστέλλεται η πληρωµή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ή ο Υπουργός
Ανάπτυξης ή το αρµόδιο όργανο έγκρισης, µετά από γνώµη της αρµόδιας γνωµοδοτικής
επιτροπής ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής και αποφασίζει για τη µερική ή ολική επιστροφή
του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης που τυχόν έχει καταβληθεί προσαυξηµένο κατά
το ποσό των νόµιµων τόκων από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής
της επιχορήγησης και επιδότησης από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του
χρέους από τη ∆.Ο.Υ.. Για την είσπραξη των οφειλών προς το ∆ηµόσιο εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων.
4. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων στις επενδύσεις ή/και τα προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού βιοτεχνίας που εγκρίνεται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
γίνεται από το φορέα αυτόν ο οποίος αντλεί κεφάλαια από λογαριασµούς που
δηµιουργούνται επ' ονόµατί του από την προβλεπόµενη στη παρ. 1 πιο πάνω δαπάνη.
5. Καταβολή της επιχορήγησης για τις επενδύσεις
α. Η έναρξη εκταµίευσης της επιχορήγησης του ∆ηµοσίου για την επένδυση γίνεται αφού
προηγουµένως, µε βάση την έκθεση των κατά την παρ. 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου,
έχει αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την
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πραγµατοποίηση της επένδυσης η ίδια συµµετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25%
της τυχόν συµµετοχής της χρηµατοδοτούσας τράπεζας. Στην περίπτωση που για την
πραγµατοποίηση της επένδυσης δεν έχει χρησιµοποιηθεί δανεισµός, η εκταµίευση της
επιχορήγησης του ∆ηµοσίου γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και
δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η ίδια συµµετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25%
του υπολοίπου πέραν της ελαχίστης κατά περιοχή ίδιας συµµετοχής ποσού.

β. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρείς (3) φάσεις ως εξής:
- τµήµα της, ίσο µε το 60% καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης σε
δύο δόσεις που καθορίζονται µε την εγκριτική απόφαση και µε τρόπο ώστε να δαπανηθεί
παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συµµετοχής και του δανείου.
- τµήµα της, ίσο µε το 20% καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της
επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της. Σε περίπτωση που η
επένδυση συνδυάζεται και µε πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, το τµήµα
αυτό της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση και την εγκατάσταση του
µισθωµένου εξοπλισµού.
- το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης έναρξης της παραγωγικής
της λειτουργίας.
Σε περίπτωση που η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας δεν πιστοποιείται ταυτόχρονα µε την
ολοκλήρωση της επένδυσης, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να γίνει το
αργότερο εντός έτους από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, µετά δε την εκπνοή του, η
εγκριτική απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως και επιστρέφεται η καταβληθείσα
επιχορήγηση. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται, µετά από επιτόπιο
έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 8, εφόσον έχουν δηµιουργηθεί οι µισές
τουλάχιστον από τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην εγκριτική
απόφαση και έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή
υπηρεσιών σε βαθµό που να τεκµηριώνουν τη λειτουργία της µονάδας. Ειδικά, προκειµένου
για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών
µονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, προκειµένου για επενδύσεις που υποβάλλονται για
υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος, γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω χωρίς την
υποχρέωση πραγµατοποίησης πωλήσεων προϊόντων.
γ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης
τόκων και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας.
6. Καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv)
της περίπτωσης α' και της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου
3, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Bιοµηχανίας.
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Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µε βάση τις ετήσιες δαπάνες που προβλέπει ο
χρηµατοδοτικός πίνακας του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το 80% της επιχορήγησης
καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και το 20% µετά
την έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης. Οι όροι τµηµατικής καταβολής της
επιχορήγησης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
7. Καταβολή της επιχορήγησης για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii),
(xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης α' και της περίπτωσης στ' της παρ.1 του άρθρου 3,
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται εφόσον το αρµόδιο όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής
συµµορφώθηκε µε τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής και έχει δαπανήσει για να
πραγµατοποιηθεί η επένδυση το 60% της ίδιας συµµετοχής και το 60% του τυχόν
επενδυτικού δανείου. H δεύτερη δόση καταβάλλεται εφόσον το αρµόδιο όργανο ελέγχου
πιστοποιήσει ότι η επένδυση ολοκληρώθηκε, έγινε η έναρξη της παραγωγικής της
λειτουργίας κατά τα οριζόµενα της παρ. 5 πιο πάνω και ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε
τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα
αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
8. Τα ποσά της επιχορήγησης του ∆ηµοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και
αντιστοιχούν σε πάγια στοιχεία εµφανίζονται µε τη µορφή αποθεµατικού σε ξεχωριστό
λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά της επιχορήγησης του
∆ηµοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και αντιστοιχούν
σε λειτουργικές δαπάνες ή έξοδα µειώνουν το ποσό των δαπανών ή εξόδων που
αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά
κέρδη που φορολογούνται. Ανάλογος όρος τίθεται στις αποφάσεις υπαγωγής.
9. Καταβολή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(α) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον ο µισθωµένος εξοπλισµός
έχει εγκατασταθεί στη µονάδα και έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου
9. Στις περιπτώσεις δε που η απόκτηση της χρήσης του εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική
µίσθωση συνδυάζεται και µε επένδυση που υπάγεται στην ενίσχυση της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων, η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται υπό την
προϋπόθεση ότι έχει γίνει και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
(β) Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος
από την επιχείρηση σε δόσεις καθεµία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τµήµατος της
αξίας κτίσεως του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη δόση
του µισθώµατος. Σε περίπτωση που η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει
καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή
της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο.
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(γ) Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εισπράττει η
επιχείρηση µειώνουν το ποσό των δαπανών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που αφαιρούνται από
τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που
φορολογούνται. Ο σχετικός όρος πρέπει να περιλαµβάνεται στις οικείες αποφάσεις
υπαγωγής.
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'Αρθρο 10

Ειδικά καθεστώτα

1. Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού και στα πλαίσια
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα
ενίσχυσης περιφερειών της χώρας ή τµηµάτων τους ή ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή
επενδύσεων του άρθρου 3, ιδιάζουσας σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξης της χώρας.
Για την έκδοση κάθε προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής
µελέτης σκοπιµότητας µέσω της οποίας να τεκµηριώνονται τα ανωτέρω.
Με τα προεδρικά αυτά διατάγµατα καθορίζεται η διάρκεια του κάθε ειδικού καθεστώτος
ενίσχυσης, οι υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής σε
αυτό, καθώς και οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων αυτών, το ποσό επιχορηγήσεων και
επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εγκρίνονται συνολικά στα πλαίσια του
συγκεκριµένου ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης και για όλη τη διάρκειά του, καθώς και η
κατανοµή του ποσού αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα εφαρµογής και κατά χρονική περίοδο
υποβολής των αιτήσεων. Επίσης καθορίζονται το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, τα ποσοστά
επιχορήγησης, επιδότησης τόκων, το ποσοστό επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με το κάθε προεδρικό διάταγµα είναι δυνατόν να καθορίζονται και ειδικά πρόσθετα
κριτήρια επιλεξιµότητας - υπαγωγής. Επίσης, καθορίζονται η βαθµολόγηση, λειτουργία και ο
τρόπος εφαρµογής των κοινών και των κατά περίπτωση πρόσθετων κριτηρίων του άρθρου 7,
καθώς και των τυχόν ειδικών πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται µε αυτό.
Τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής εφαρµόζονται αυτοτελώς για τις επενδύσεις ή/και
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που εντάσσονται στο συγκεκριµένο
ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίζεται µε κάθε προεδρικό διάταγµα.
Περίληψη του περιεχοµένου του προεδρικού διατάγµατος δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες
πολιτικές και δύο οικονοµικές εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. Επίσης η περίληψη
αποστέλλεται στην υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων των Ε.Κ. για δηµοσίευση στην επίσηµη
εφηµερίδα των Ε.Κ..
Κατά τα λοιπά, για τις επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού
που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου, έχουν
εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης
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Μεταποιητικές ή µεταλλευτικές επιχειρήσεις µόνο παλαιών φορέων που απασχολούν
τουλάχιστον 150 άτοµα και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή πορεία µπορούν να
υποβάλλουν ένα ολοκληρωµένο πολυετές (2-3 έτη) επιχειρηµατικό σχέδιο διάσωσης και
αναδιάρθρωσης, που θα περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχοµένως τις
απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να συντρέχουν στην επιχείρηση, ώστε αυτή, κατά την
κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας και γνωµοδοτικής επιτροπής, να θεωρείται ότι ευρίσκεται σε
ιδιαίτερα δυσµενή πορεία, προκειµένου να είναι δυνατή η εξέταση και υπαγωγή στις
ενισχύσεις της παρούσας παραγράφου του επιχειρηµατικού σχεδίου διάσωσης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ποσοστά των ενισχύσεων επιχορήγησης, επιδότησης
τόκων ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και τα πρόσθετα είδη ενισχύσεων
και η έκτασή τους, που παρέχονται στα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και
αναδιάρθρωσης, τα πρόσθετα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που συνοδεύουν την
αίτηση υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Τα κριτήρια υπαγωγής, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία και ο τρόπος εφαρµογής των
κριτηρίων αυ- τών για την υπαγωγή των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης καθορίζονται µε την κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 7.
Κατά τα λοιπά, για τα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρούσας
παραγράφου έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθώς και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου
βιοµηχανικές, µεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού, ύψους τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) δισεκατοµµυρίων δραχµών µε
σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση µε τη
δηµιουργία τουλάχιστον τριακοσίων (300) θέσεων µόνιµης απασχόλησης, εκ των οποίων
ένας αριθµός δύναται να δηµιουργείται σε δορυφορικές επιχειρήσεις σαν άµεσο αποτέλεσµα
της προτεινόµενης επένδυσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της
παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του παρόντος που αφορούν
στην ίδια συµµετοχή, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και το ύψος
της επιχορήγησης, στα ποσοστά και τη διάρκεια της επιδότησης τόκων, στο ύψος του
επιδοτούµενου δανείου, στα ποσοστά επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στη
φορολογική απαλλαγή, στις προϋποθέσεις µεταβίβασης των µετοχών της επιχείρησης, καθώς
και στη δυνατότητα συµµετοχής στην επένδυση δηµοσίων επιχειρήσεων. Με όµοια απόφαση
ορίζονται επίσης οι αναγκαίες παρεκκλίσεις που αφορούν στη σύνθεση της Ειδικής
Γνωµοδοτικής Επιτροπής (της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 8), για την εξέταση των
επενδύσεων της παραγράφου αυτής.
Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν
επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα προνόµια που προέβλεπαν οι
διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6
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του άρθρου 4 του καταργηθέντος ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α') "περί λήψεως γενικών µέτρων
για την υποβοήθηση της χώρας".
Επίσης µε τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται η κατασκευή µε δηµόσια δαπάνη
ειδικών έργων υποδοµής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της µονάδας.
Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης κύρωσής τους µε νόµο.
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'Αρθρο 11

Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεωνΚυρώσεις
1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης επένδυσης κατά το στάδιο υλοποίησής της, για την οποία έχει
εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης που ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και έχει
εξαντληθεί η εξάµηνη αποκλειστική προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 6 χωρίς να υποβληθεί
αίτηση για παράταση, η απόφαση υπαγωγής της θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε
εκδοθείσα και η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό
της. Σε περίπτωση που κατά την εκπνοή της τυχόν εγκριθείσας διετούς παράτασης
υλοποιούµενης επένδυσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση για διενέργεια ελέγχου ολοκλήρωσής
της ή τυχόν αίτηση για περαιτέρω παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης για λόγους
αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας, η αρµόδια υπηρεσία αµέσως µετά την εκπνοή της
προθεσµίας µε έγγραφό της, που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, υπενθυµίζει στο φορέα
της επένδυσης ότι εφόσον υφίστανται αποδεδειγµένα λόγοι ανωτέρας βίας, έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει το σχετικό αίτηµα παράτασης. Με το ίδιο έγγραφο τάσσει επίσης
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της πιο πάνω αποκλειστικής προθεσµίας,
µέσα στην οποία υποχρεούται να υποβάλει αίτηµα για διενέργεια ελέγχου ολοκλήρωσης της
επένδυσής του.
Σε περίπτωση που ο φορέας δεν προβεί σε καµία από τις παραπάνω πράξεις, η απόφαση
υπαγωγής θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η τυχόν καταβληθείσα
επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.
2. Νέοι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 των οποίων επενδύσεις ή/και προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού έχουν υπαχθεί στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τον κανόνα της
παρ. 2α του ίδιου άρθρου και δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του ίδιου επίσης
άρθρου, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων τους αυτών και µέχρι συµπληρώσεως πενταετίας από την έκδοση της
απόφασης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας, συγχωνευθούν ή
απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή ατοµική επιχείρηση που αποτελεί παλαιό φορέα της παρ.
1 του άρθρου 2 ή απορροφήσουν άλλη εταιρεία ή ατοµική επιχείρηση ή κλάδο άλλης, που
επίσης αποτελεί παλαιό φορέα ή αποσπασθεί από αυτές κλάδος που έχει, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, ενισχυθεί, και ενσωµατωθεί επίσης σε παλαιό φορέα, η απόφαση υπαγωγής τους
στις ως άνω ενισχύσεις θεωρείται αυτο- δικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η τυχόν
καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.
3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που έχει υπαχθεί στην ενίσχυση της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού δεν αποκτά την κυριότητα του µισθωµένου
εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή µετά την απόκτηση της
κυριότητας και µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας µεταβιβάσει τον εξοπλισµό
αυτό, η αναλογούσα, στο συγκεκριµένο εξοπλισµό καταβληθείσα επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητή στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση διακοπής της σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού στην εταιρία
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και µέχρι
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συµπληρώσεως της παραπάνω πενταετίας. Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται σε
περίπτωση που ο µεταβιβαζόµενος εξοπλισµός αντικατασταθεί εντός 6µήνου από άλλο ίσης
τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους, υπό την προϋπόθεση ότι: i) προ της αντικατάστασης του
εξοπλισµού θα υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση στην αρµόδια υπηρεσία και ii) µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα από την αντικατάσταση επίσης θα υποβληθεί στην αρµόδια
υπηρεσία γνωστοποίηση και τα σχετικά µε τη µεταβίβαση και αντικατάσταση στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που έχει υπαχθεί στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και
επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επένδυση ή/και
πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικό της σχέδιο, κατά τη
διάρκεια υλοποίησής τους και µέχρι συµπληρώσεως πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης πιστοποίησης της παραγωγικής τους λειτουργίας, µεταβιβάσει για
οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί ή/και επιδοτηθεί, η
απόφαση υπαγωγής τους θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα
επιχορήγηση, επιδότηση τόκων ή επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθίσταται αµέσως
απαιτητή στο σύνολό της.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που τα µεταβιβαζόµενα πάγια
αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους, υπό την
προϋπόθεση ότι: i) προ της αντικατάστασής τους θα υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση στην
αρµόδια υπηρεσία και ii) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την αντικατάσταση επίσης
θα υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία γνωστοποίηση και τα σχετικά µε τη µεταβίβαση και
αντικατάσταση στοιχεία.
5. Επιχείρηση που έχει υπαχθεί στις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και επιδότησης τόκων
ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επένδυση ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ή επιχειρηµατικό της σχέδιο, εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης πιστοποίησης της παραγωγικής τους λειτουργίας, µπορεί να εκµισθώσει την
ενισχυθείσα επένδυση είτε στο σύνολό της είτε να εκµισθώσει µέρος των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί, µετά από έγκριση του αρµόδιου για την
έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. Σε περίπτωση εκµίσθωσης χωρίς την έγκριση
αυτή, καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητό, είτε το σύνολο της καταβληθείσας ενίσχυσης,
προκειµένου για εκµίσθωση όλης της επένδυσης ή του εξοπλισµού χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, είτε τµήµα της ανάλογο µε το τµήµα της επένδυσης ή του εξοπλισµού
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχει εκµισθωθεί.
6. α) Σε περίπτωση που από την υπαγωγή επένδυσης ή/και προγράµµατος ή επιχειρηµατικού
σχεδίου µέχρι συµπληρώσεως πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε
λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή/και του εξοπλισµού που αποκτήθηκε µε
χρηµατοδοτική µίσθωση που έχει επιχορηγηθεί ή/και επιδοτηθεί, µε την επιφύλαξη της
επόµενης περίπτωσης (β), η απόφαση υπαγωγής της επένδυσης ή/και του προγράµµατος
χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή του επιχειρηµατικού σχεδίου θεωρείται
αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση ή/και επιδότηση
καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.
β) Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α) δεν έχουν εφαρµογή προκειµένου για
παύση παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων ή/και εξοπλισµού
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που αποκτήθηκε µε χρηµατοδοτική µίσθωση λόγω µερικής ή ολικής καταστροφής τους από
πυρκαγιά, πληµµύρα ή άλλα φυσικά φαινόµενα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων των παραπάνω ενισχυθεισών
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων ή επιχειρηµατικών σχεδίων σχετικά µε την αποκατάσταση
της καταστραφείσας επένδυσής τους και την παραγωγική επαναλειτουργία τους.
7. Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής επένδυσης ή/και προγράµµατος χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικού σχεδίου στις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και
επιδότησης τόκων ή/και επι- δότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και µέχρι συµπληρώσεως
πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας ή της απόφασης ολοκλήρωσης προκειµένου για επιχειρηµατικά σχέδια, το
σύνολο των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων των φορέων των ως άνω επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων ή επιχειρηµατικών σχεδίων δεσµεύεται ως προς τη µεταβίβασή του χωρίς
έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου στις περιπτώσεις: α)
νεοϊδρυόµενων εταιρειών είτε αυτές τελούν υπό σύσταση κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης υπαγωγής είτε έχουν ήδη συσταθεί κατά το χρόνο αυτόν µε σκοπό την
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης επένδυσης και β) υφιστάµενων εταιρειών, είτε αυτές
ασκούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής µόνο τη δραστηριότητα στην οποία
εντάσσεται η επένδυση είτε ασκούν άλλες δραστηριότητες, εφόσον η ίδια συµµετοχή τους
στην εγκρινόµενη επένδυση, που θα προέλθει από φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά ή
θα αποτελέσει αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου τους, είναι τουλάχιστον ίση µε
το 50% του υφιστάµενου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής κεφαλαίου της
εταιρίας. Η πραγµατοποίηση των παραπάνω πράξεων µπορεί να γίνεται µετά από την
υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία, µε αποκλειστική ευθύνη του φορέα
και των µετόχων ή εταίρων του και δεν δεσµεύει την κρίση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής
Επιτροπής ούτε την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την έγκριση του αιτήµατος
µεταβίβασης. Σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων πριν από την
υποβολή της σχετικής αίτησης, επιστρέφεται αυτοδικαίως το ένα εκατοστό της τυχόν
καταβληθείσας ενίσχυσης.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος µεταβίβασης, είτε αυτό υπεβλήθη πριν από τη
µεταβίβαση είτε µετά από αυτήν, επιστρέφεται αυτοδικαίως τµήµα της καταβληθείσας
ενίσχυσης ανάλογο του ποσοστού των µετοχών ή µεριδίων που µεταβιβάστηκαν. Η
υποχρέωση για επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης βαρύνει εις ολόκληρον και τους
µετόχους ή εταίρους που µεταβίβασαν µετοχές ή µερίδιά τους. Η παραπάνω δέσµευση για µη
µεταβίβαση των µετοχών ή των εταιρικών µε- ριδίων χωρίς έγκριση του αρµόδιου οργάνου
τίθεται ως όρος στο καταστατικό της εταιρείας και δεν µπορεί να απαλειφθεί πριν τη
συµπλήρωση πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας ή της απόφασης ολοκλήρωσης προκειµένου για επιχειρηµατικά
σχέδια.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τις επιχειρήσεις που είναι
εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, από της εισαγωγής των τίτλων
τους σε αυτό και για όσο διάστηµα είναι εισηγµένοι. Επίσης, οι συνέπειες της παραγράφου
αυτής δεν επέρχονται στις περιπτώσεις µεταβιβάσεων λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
8. Επίσπευση πλειστηριασµού ή κάθε µορφής εκκαθάριση επιχείρησης, που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 1262/1982, του ν.1892/1990 ή του παρόντος πριν από
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τη συµπλήρωση δεκαετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκληρώσεως της
επένδυσης προκειµένου για επενδύσεις του ν.1892/1990 ή του ν.1262/1982, ή πενταετίας από
την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας προκειµένου
για επενδύσεις του παρόντος ή οποτεδήποτε πριν την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν η
σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραµµα πλειστηριασµού ή η πράξη διορισµού
εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από της συντάξεώς τους στην
Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
9. Για την παρακολούθηση των ανωτέρω περιπτώσεων συνιστάται στην Υπηρεσία Ιδιωτικών
Επενδύσεων ειδικό νοµικό γραφείο.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας είναι δυνατόν να καθορίζονται ο
τρόπος και οι λεπτο- µέρειες του ελέγχου της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος
και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του, των επιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή
επιδοτηθεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο ενισχυθεί, βάσει των διατάξεων του παρόντος.
11. i) Από την ηµεροµηνία πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και για χρονικό διάστηµα µιας πενταετίας, κατά το οποίο είναι υποχρεωµένη η
επιχείρηση να διατηρεί τον αριθµό των δηµιουργηµένων νέων µόνιµων θέσεων
απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, η επιχορηγούµενη
επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει εντός ενός (1) µηνός από της λήξεως εκάστου
εξαµήνου, αρχής γενοµένης από την ολοκλήρωση της επένδυσης, στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ως και στην περιφερειακή υπηρεσία θεωρηµένη από
την κατά τόπο αρµόδια επιθεώρηση εργασίας του Υπουργείου Εργασίας κατάσταση του
απασχοληθέντος το προηγούµενο εξάµηνο προσωπικού της.
ii) Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί µείωση του µέσου όρου του αριθµού των
δηµιουργούµενων νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 6
παρ. 2 και εφόσον η ληφθείσα επιχορήγηση σε σχέση µε τις υφιστάµενες θέσεις υπερβαίνει
τα 15 εκατ. δρχ. ανά θέση, επιστρέφεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων, µέρος της επιχορήγησης
ούτως ώστε να τηρείται το ανωτέρω ύψος επιχορήγησης ανά θέση εργασίας.
iii) Ανάκληση της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόµενων φόρων.
(α). Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής που σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη
διαχειριστική χρήση κατά την οποία:
1. Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που
αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα των οποίων η χρήση είχε
αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση και ακυρώθηκε η σύµβαση, για το ποσό που το
αφορολόγητο αποθεµατικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη
αυτή δεν εφαρµόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της
χρηµατοδοτικής µίσθωσής τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της
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ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που ορίζει το παρόν.
2. Θα γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού και
για το ποσό που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί.
3. ∆ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή µέλους
της εταιρείας.
(β). Επίσης το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίστηκε φορολογείται:
1. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το
ποσό που αναλογεί σ' αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρεία.
2. Σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µεταβιβάζοντος, στο χρόνο
της µεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής
του στην εταιρεία.
3. Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεµατικού από εταίρο ή τους κληρονόµους του στο
όνοµα του αναλαµβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαµβάνεται
από αυτόν.
4. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρεία συνεχίζεται νόµιµα µόνο
µεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνοµα του κληρονόµου και για το ποσό που αναλογεί σ'
αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του θανόντος στην εταιρεία.
5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αποκτά
την κυριότητα του εξοπλισµού.
(γ). Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και µη απόκτησης της χρήσης του
εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση εντός της πενταετούς προθεσµίας που ορίζεται από
την παρ. 27 του άρθρου 6, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συµπληρωµατικών
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος και για το µέρος των κερδών
που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηµατισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού.
Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν
υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179
Α'). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται µε βάση τη
δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις
οποίες, η µεν πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις, την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών.
12. Η επιστροφή των επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων τόκων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης του παρόντος γίνεται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε
επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε
καταβολή τους.
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Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη
βεβαίωση του χρέους από τη ∆.Ο.Υ.. Για την είσπραξη των οφειλών προς το ∆ηµόσιο
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
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'Αρθρο 12
1. Από την ισχύ του παρόντος νόµου, οι οφειλόµενοι στα πιστωτικά ιδρύµατα σε
καθυστέρηση τόκοι ανατοκίζονται, εφόσον τούτο συµφωνηθεί, από την πρώτη ηµέρα της
καθυστέρησης. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσµο κεφάλαιο ανά
εξάµηνο κατ' ελάχιστο όριο είτε πρόκειται για συµβάσεις δανείων είτε για συµβάσεις
αλληλόχρεου λογαριασµού και το προσωρινό ή οριστικό κατάλοιπο αυτού. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 112 του Εισαγωγικού Νόµου Α.Κ..
Εάν δεν υπάρχει συµφωνία ανατοκισµού, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και του Εισαγωγικού Νόµου αυτού.
2. Υφιστάµενες συµφωνίες περί ανατοκισµού για συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια
συµφωνία, γίνεται αυτοδίκαια ανατοκισµός ανά εξάµηνο κατ' ελάχιστο όριο. Για τα
στεγαστικά δάνεια ισχύει ο εξάµηνος ανατοκισµός µετά δωδεκάµηνο από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, ενώ για τη χορήγηση πιστώσεων µέσω πιστωτικών δελτίων (καρτών)
ισχύει ο εξάµηνος ανατοκισµός από την πρώτη ανανέωσή τους.
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και στις οφειλές για
καθυστερούµενους τόκους από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων που έχουν καταγγελθεί ή
οι εξ αυτών λογαριασµοί έχουν κλείσει από την έναρξη της ισχύος του ν. 1083/1980 µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν όσα κρίθηκαν τελεσιδίκως ή
ρυθµίστηκαν µε συµβιβασµό ή αναγνώριση χρέους ή άλλη συµφωνία µεταξύ πιστωτικών
ιδρυµάτων και οφειλετών, αναφορικά µε συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
5. Συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων σε συνάλλαγµα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν
κατοικούν ή δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή συµβάσεις µε αντικείµενο παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως
και συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων µεταξύ πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων,
επιτρέπεται να περιλαµβάνουν συµφωνίες περί ανατοκισµού χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο
περιορισµό ή να παραπέµπουν σε σχετικούς όρους πρότυπων συµβάσεων. Η ρύθµιση αυτή
µπορεί, µε πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να επεκτείνεται και σε άλλες
ειδικής φύσεως χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές.
6. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 1083/1980 (ΦΕΚ 252 Α') καταργείται.
7. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούµενων παρα- γράφων αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εκείνων που αφορούν τις
συµβάσεις της καταναλωτικής πίστης (κάρτες), για τις οποίες η ισχύς τους αρχίζει µετά
εξάµηνο από τη δηµοσίευση αυτού.
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'Αρθρο 13

Θέµατα φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις
1. Η περίπτωση ε' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') αντικαθίσταται
ως εξής:
"ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών από την
προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη χρησιµοποίηση της
υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια
πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα."
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 1997 και µετά, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί
οριστικά µέχρι το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος και εκκρεµούν στις δηµόσιες
οικονοµικές υπηρεσίες.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών , µπο- ρεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια
και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των
δηλώσεων που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, για ορισµένες ή και όλες τις
κατηγορίες εισοδηµάτων, ανάλογα και µε την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν.
Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύµφωνα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου αλλά δεν
επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, µπορεί µε τις αποφάσεις αυτές να ορίζεται η
διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδονται και
κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η οριζόµενη από τις
οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν και από τον έλεγχο
δηλώσεων που δεν εµπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών και να ορίζονται οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές."
4. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 ισχύουν ανάλογα και για τις
λοιπές φορολογίες.
5. Στο άρθρο 70 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής:
"10. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
και 6, πε- ριορίζεται στο µισό (1/2) το ποσοστό προσαύξησης κατά 100% ή 50% ή 40% ή
20%, ανάλογα µε την περίπτωση, του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήµατος
ή καθαρών αµοιβών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2
και 4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49 και 4 του άρθρου 50. Οι κατά
περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισµού εφαρµόζεται ο
συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισµό, εφόσον αυτός είναι
µεγαλύτερος από το
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συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελµα, ισχύουν ανάλογα και κατά την
εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου."
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Στο δικαστικό συµβιβασµό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70."
7. Στο κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία "'Ιδρυµα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου" εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 12 παρ. 1 του ν.1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α'), που
αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύµατος µε την επωνυµία "'Ιδρυµα Ερευνών
Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης" και κύρωση του οργανισµού αυτού, εκτός της
διάταξης που αναφέρεται στην απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου.
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως αγρότες θεωρούνται οι ασχολούµενοι µε τη γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία,
µελισσοκοµία, σηροτροφία, αλιεία και δασοπονία. Επίσης και όσοι από αυτούς ασχολούνται
συµπληρωµατικά και µε τον αγροτουρισµό, αγροτοβιοµηχανία, παραδοσιακή βιοτεχνία και
προστασία του φυσικού χώρου, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στα όρια της
αγροτικής εκµετάλλευσης και στα πλαίσια εγκεκριµένου προγράµµατος του Υπουργείου
Γεωργίας."
9. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2520/ 1997 εφαρµόζονται στις υποθέσεις στις
οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Οκτωβρίου 1997.
10. Τα πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2520/1997
αντικαθίστανται ως εξής:
"Τα επιτόκια των µακροπρόθεσµων δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες για την
αγορά γης είναι τα ίδια µε τα επιτόκια που ισχύουν κάθε φορά στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας από τους δηµόσιους υπαλλήλους και
επιδοτούνται για µεν τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές κατά 80%, για δε τις λοιπές
περιοχές κατά 60%."
11. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2520/1997 διαγράφεται η φράση
του 6ου και 7ου στίχου "σε άλλους τοµείς της οικονοµίας".
12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται για τους νέους αγρότες των υπόλοιπων περιοχών µε βάση τις
προωθούµενες κάθε φορά καλλιέργειες."
13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων υπουργών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ν.
2520/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α').
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14. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α') ισχύουν από 1η
Ιανουαρίου 1998.
15. Στην περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') προστίθεται
εδάφιο, που έχει ως εξής :
"'Οταν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους
προβλέπεται πρακτική εξάσκηση εκτός ωραρίου εργασίας, δύναται να ορίζεται σχετική
αποζηµίωση των εκπαιδευόµενων µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
εισήγηση του ∆.Σ. της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.."
16. Στην ενότητα Β' της κατηγορίας ΙΙΙ (προσωπικό εκπαίδευσης) του άρθρου 8 του ν.
2343/1995, προστίθεται παρ. 5, που έχει ως εξής:
"5. Με απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ορίζεται ο υπεύθυνος του
προγράµµατος, καθώς επίσης και βοηθοί υλοποίησης προγραµµάτων οι οποίοι µπορεί να
είναι υπάλληλοι της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ή του Υπουργείου Οικονοµικών και οι οποίοι
συνεπικουρούν τον υπεύθυνο του προγράµµατος για την υλοποίηση του έργου της Σχολής.
Για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους ορίζεται
αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. της Σχολής, για τον υπεύθυνο του
προγράµµατος και για τους βοηθούς υλοποίησης των προγραµµάτων, εφόσον για την
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου απαιτείται εργασία πέρα του ωραρίου της υπηρεσίας."
17. Το διδακτικό προσωπικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό. Η
ανάθεση καθηκόντων κύριου ή επικουρικού διδακτικού προσωπικού γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ύστερα από σχετική έγκριση του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγεται το προσωπικό αυτό, κατά παρέκκλιση
από τις κείµενες διατάξεις.
18. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.1567/ 1985 (ΦΕΚ 171 Α') και του άρθρου 17
του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α') εφαρµόζονται και για τη διάθεση αυτοκινήτων στο Σώµα
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), τα οποία περιέρχονται κατά τις διατάξεις αυτές
στην κυριότητα του ∆ηµοσίου.
19. Στο άρθρο 15 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') προστίθεται παρ. 5α, που έχει ως εξής :
"5α. Η φορολογητέα αξία µειώνεται σε περίπτωση ολικής ή µερικής µη πληρωµής του
τιµήµατος, εφόσον µετά την πραγµατοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι
η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική
εκκαθάριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α' του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101
Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206
Α'). Η µείωση της φορολογητέας βάσης ενεργείται µετά την έκδοση της απόφασης του
εφετείου της έδρας της επιχείρησης, που προβλέπεται από την παρ. 1 του πιο πάνω
αναφερόµενου άρθρου 46. Για την έγκριση της µείωσης απαιτείται απόφαση του αρµόδιου
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.), η οποία εκδίδεται µετά από
αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης και την προσκόµιση των απαραίτητων στοιχείων,
από τα οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης, µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών µετά την έκδοση της απόφασης του εφετείου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω µείωση της φορολογητέας
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βάσης έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, συµψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά
την οποία εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. Στην περίπτωση, κατά την
οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω µείωση της φορολογητέας αξίας δεν
έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν καταβάλλεται, ως µη οφειλόµενος στη συγκεκριµένη
φορολογική περίοδο, κατά την οποία οφείλετο. Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου ή προστίµων
που έχουν εκδοθεί µέχρι την έκδοση της απόφασης του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.
ακυρώνονται. Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου λόγω
µη είσπραξης απαιτήσεων από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µπορούν να ζητήσουν τη µείωση της φορολογητέας
βάσης, µε αίτησή τους στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Τυχόν πράξεις
προσδιορισµού του φόρου ή πράξεις επιβολής προστίµων, κατά το µέρος που δικαιώνονται
µε τη διαδικασία της παραγράφου αυτής, ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν επικυρωθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος, έστω και αν κατέστησαν µε οποιονδήποτε τρόπο οριστικές."
20. Υποκείµενα στο φόρο προστιθέµενης αξίας πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.1642/1986, εγκαταστηµένα στις περιοχές που εφαρµόζονται µειωµένοι συντελεστές
Φ.Π.Α., που πραγµατοποιούν θαλάσσιες µεταφορές, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν τη
διαφορά του φόρου που προκύπτει µεταξύ µειωµένου και ακέραιου συντελεστή Φ.Π.Α., για
τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες θαλάσσιας µεταφοράς από 17.1.1991 µέχρι
30.6.1996, εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστηµα εισέπραξαν και απέδωσαν Φ.Π.Α. µε
µειωµένο συντελεστή. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέµενης αξίας και προστίµων, που
έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω αιτία και αφορούν τη χρονική αυτή περίοδο, εφόσον δεν
έχουν καταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο οριστικές, παύουν να ισχύουν. Τυχόν βεβαιωθέντα
ποσά, λόγω άσκησης ενδίκων µέσων, καταβληθέντα ή όχι, εκπίπτουν µε έκδοση ατοµικού
φύλλου έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) και διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, εφόσον το
προς επιστροφή δικαίωµα δεν έχει παραγραφεί.
21. Οι ενώσεις των ράδιο-ταξί που υπόκεινται στο φόρο προστιθεµένης αξίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν.1642/1986, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τα µέλη τους έναντι
συνδροµής, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το φόρο προστιθέµενης αξίας που αναλογεί
στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι 31.12.1997, εφόσον αυτός αποδεδειγµένα δεν
εισπράχθηκε από τα µέλη τους. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέµενης αξίας, προστίµων
κ.λπ., που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική
περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο οριστικές παύουν να ισχύουν.
Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε για τις παραπάνω υπηρεσίες δεν αναζητείται ούτε
συµψηφίζεται.
22. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α')
καταργούνται.
23. α) Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 30 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), µε την οποία
ορίζεται µειωµένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 28.000 δρχ. στο χιλιόλιτρο
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης, που λήγει στις 28.2.1998,
παρατείνεται µέχρι 26.4.1998.
β) Το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει από 1.3.1998.
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24. 'Ολες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των εγκεκριµένων προγραµµάτων του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 1994-1999 και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, που χρηµατοδοτούνται
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. για την εκτέλεση των προβλεπόµενων σε αυτά
δράσεων θεωρούνται ∆ηµόσιες Επενδύσεις και νόµιµα οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες τους
βαρύνουν, από 1.1.1998, τον ειδικό προϋπολογισµό των ∆ηµόσιων Επενδύσεων του
Κράτους.
25. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται, σε έκτακτες περιπτώσεις, να
ανατίθεται σε υπαλλήλους του ∆ηµοσιονοµικού Κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ΠΕ ή ΤΕ Κατηγορίας η διενέργεια έκτακτου ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης
των φορέων της περ. δ' του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').
β) Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόµενο και η έκταση του ελέγχου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ) Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά την άσκηση αυτών των καθηκόντων έχουν τις αρµοδιότητες
των Οικονοµικών Επιθεωρητών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ/τος 1264/1942.
26. α) Η αληθής έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α')
είναι ότι ο προβλεπόµενος από αυτήν τρόπος χρηµατοδότησης των δήµων και κοινοτήτων
δεν αφορά συνεχιζόµενα έργα των Ο.Τ.Α. που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µέχρι 31.12.1997 και για το συνολικό ύψος του Προϋπολογισµού τους.
β) Στις απαγορευτικές διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν περιλαµβάνονται τα έργα των
Ο.Τ.Α. που είναι ενταγµένα ή θα ενταχθούν σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
27. α) Στις περιφέρειες, τις νοµαρχιακές αυτοδιοική- σεις, τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα και
τις ενιαίες νο- µαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού
προσωπικού Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης:
i) είκοσι έξι (26) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ανά δύο (2) θέσεις σε κάθε περιφέρεια,
ii) δεκατρείς (13) του κλάδου ΠΕ Φυσικών, ανά µία (1) θέση σε κάθε περιφέρεια,
iii) εκατόν δεκατέσσερις (114) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ανά δύο (2) θέσεις σε κάθε
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, νοµαρχιακό διαµέρισµα και ενιαία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Για όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτείται ειδίκευση στην Περιβαλλοντολογία.
β) Προσόντα διορισµού για τους κλάδους της προηγούµενης παραγράφου είναι τα
προβλεπόµενα από το π.δ. 194/1988, όπως ισχύει και ειδίκευση σε θέµατα προστασίας
περιβάλλοντος, που αποδεικνύεται µε:
i) διδακτορικό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής ή
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ii) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους ή
αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου.
28. Στους µόνιµους κατοίκους ορεινών οικισµών οι οποίοι έχουν κηρυχθεί, σύµφωνα µε τις
πολεοδοµικές διατάξεις, ως παραδοσιακοί οικισµοί χρήζοντες ειδικής προστασίας και έχουν
επιβληθεί ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης χορηγείται µε αίτησή τους χαµηλότοκο
δάνειο από την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος για την ανέγερση πρώτης κατοικίας
στον οικισµό που διαµένουν και για κόστος κατασκευής µέχρι 20.000.000 δρχ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων
καθορίζονται οι παραπάνω οικισµοί, το ποσοστό επιδότησης τόκου στο χορηγούµενο δάνειο,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου, η διαδικασία έγκρισης του
προϋπολογισµού κατασκευής του κτιρίου από αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε χρόνο το ετησίως διαθέσιµο
ποσό για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.
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'Αρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις
1. Επενδύσεις ή προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια που µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή έχουν
ολοκληρωθεί γι' αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρµόδιες υπηρεσίες και
γνωµοδοτικές επιτροπές, αλλά δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η
περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους, καθώς και επενδύσεις ή προγράµµατα ή
επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.
1892/1990 µέχρι και την 21η Οκτωβρίου 1997, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί γι' αυτά οι
διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής τους, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1892/1990.

2. ∆ιατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων
α. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 κοινής
υπουργικής απόφασης για τις προδιαγραφές των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού,
διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται
για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της
περίπτωσης (κβ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990, όπως ίσχυε.
β. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (θ) της παρ. 1 του άρθρου 3 κοινής
υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που
υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον
παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (β)
της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990, όπως ίσχυε.
γ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (π) της παρ. 1 του άρθρου 3
υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των λεπτοµερειών πλήρωσης των προϋποθέσεων
για την υπαγωγή των Εταιρειών ∆ιεθνούς Εµπορίου στις ενισχύσεις του παρόντος,
διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου ν.
1892/1990, όπως ίσχυε.
δ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (β) της παρ. 12 του άρθρου 6
κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των κριτηρίων και διαδικασιών
χαρακτηρισµού από τη Γ.Γ.Ε.Τ. των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων ανάλογα, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον
παρόντα νόµo η κανονιστική απόφαση πoυ έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή τoυ έκτου εδαφίoυ
της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 9 τoυ κωδικοποιηµένoυ ν. 1892/1990, όπως ίσχυε.
ε. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (β) της παρ. 20 του άρθρου 6
κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό του είδoυς και της έκτασης των έργων
ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακής µονάδας, διατηρείται σε ισχύ και
εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική
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απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (λβ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε.
στ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην παρ. 21 του άρθρου 6 των κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων,
των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των χιονοδροµικών κέντρων και των εγκαταστάσεων
αξιοποίησης ιαµατικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο
οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή των περιπτώσεων (θ) και (ιστ)
της παρ.1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε, καθώς και η οικεία
απόφαση του Ε.Ο.Τ. για τις προδιαγραφές των χιονοδροµικών κέντρων.
ζ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 32 του άρθρου 6 υπουργικών
αποφάσεων για την προσαρµογή του παρόντος νόµου σε περιορισµούς, όρους, παρεκκλίσεις
ή προϋποθέσεις που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαική 'Ενωση για την παροχή
των ενισχύσεων, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική
απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε, για τους περιορισµούς στα επενδυτικά
κίνητρα που επιβάλλονται σε ορισµένες κατηγορίες επενδύσεων µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών προϊόντων.
η. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των διαδικασιών και των λοιπών
λεπτοµερειών ανάθεσης της αξιολόγησης των επιχειρηµατικών σχεδίων ή επενδύσεων
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στους
ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητές, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα
νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 του
άρθρου 23α και της παραγράφου 4β του άρθρου 23β του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990,
όπως ίσχυε.
θ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (α)
της παραγράφου 19 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Κεντρικής
Γνωµοδοτικής Επιτροπής και της Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής αντίστοιχα, καθώς και
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύµφωνα µε την περίπτωση (ζ) της
ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι
κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή των περιπτώσεων (α) και (ε) της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως
ίσχυε.
ι. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (β)
της παραγράφου 19 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Ειδικής
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηµατικών Σχεδίων και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Επενδύσεων στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύµφωνα µε την περίπτωση (ζ) της
ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι
κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου
23α, της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 23β και της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε.
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κ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 19
του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών, καθώς και µέχρι την
έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύµφωνα µε την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω
παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι κανονιστικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή των περιπτώσεων (γ) και (β) αντίστοιχα της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως
ίσχυε.
λ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 19 του
άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Ειδικής Γνωµοδοτικής
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της,
σύµφωνα µε την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρείται σε ισχύ και
εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή
του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε.
µ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 21 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση των Κεντρικών
Οργάνων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η
κανονιστική απόφαση που ίσχυε για το ν.1892/1990 βάσει των ρυθµίσεων της παραγράφου 2
του άρθρου 8 και της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του εν λόγω νόµου.
ν. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 21 του άρθρου
8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση των ειδικών οργάνων ελέγχου στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρούνται σε ισχύ και
εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ'
εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23α και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του
άρθρου 23β του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε.
ξ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 21 του
άρθρου 8 αποφάσεων συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου διατηρούνται σε ισχύ
και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι συγκροτήσεις νοµαρχιακών οργάνων ελέγχου που
έχουν γίνει µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990,
όπως ίσχυε.
ο. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 24 του άρθρου
8 κοινής υπουργικής απόφασης για τα δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις
διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων ή και προγραµµάτων που κάνουν χρήση της ενίσχυσης
της φορολογικής απαλλαγής, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η
κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του
κωδικοποιηµένου ν.1892/1990 όπως ίσχυε.
π. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 κοινής
υπουργικής απόφασης για τους όρους τµηµατικής καταβολής της επιχορήγησης στα
επιχειρηµατικά σχέδια, καθώς και µέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για τη
διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά σχέδια και τα αναγκαία
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δικαιολογητικά που προβλέπεται στην ίδια ως άνω παράγραφο διατηρούνται σε ισχύ και
εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ'
εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 23α του κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως
ίσχυε.
ρ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 υπουργικής
απόφασης για τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης στις ειδικές επενδύσεις
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ' εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 23β του
κωδικοποιηµένου ν.1892/1990, όπως ίσχυε.
3. Επίσης:
(α) Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση (xv) της
περίπτωσης (α) και στην υποπερίπτωση (ν) της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3,
καθώς και στην παρ. 14 του άρθρου 6, διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ' εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23α του
κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990 και εφαρµόζεται για τα αντίστοιχα θέµατα του παρόντος
νόµου.
'Oπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται "επενδύσεις που θεωρούνται παραγωγικές σύµφωνα
µε το α.1 του ν.1892/1990, όπως ισχύει", νοούνται οι ενισχυόµενες δαπάνες που κατά
περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
(β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (ξ) της παρ. 1 του άρθρου 3
απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της
περίπτωσης (η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990 και εφαρµόζεται
µόνο όσον αφορά τον καθορισµό των περιοχών.
(γ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 2 του άρθρου 4, την παρ. 30 του
άρθρου 6 και την περίπτωση (τ) της παρ. 1 του άρθρου 6 απόφασης, κατά παρέκκλιση του
περιορισµού της διετούς ισχύος της,
διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή του τρίτου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 6 του κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990.
(δ) ∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που
έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του
κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990 µέχρι τη συµπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της,
οπότε παύει η ισχύς της και µπορεί να εκδοθεί η προβλεπόµενη στην περίπτωση (α) της παρ.
18 του άρθρου 6 του παρόντος απόφαση.
(ε) Η απόφαση που εκδόθηκε το 1997 κατ' εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 23α του
κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990, για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής
αιτήσεων για υπαγωγή επιχειρηµατικών σχεδίων στις διατάξεις του άρθρου 23α του
κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990, επέχει τη θέση της αντίστοιχης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
(στ) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 8
διατηρούνται σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο η
κανονιστική απόφαση που ίσχυε για το ν.1892/ 1990, βάσει των ρυθµίσεων της παρ.
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2 του άρθρου 6 και της παρ. 11 του άρθρου 23 αυτού, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις
του ν.1892/1990 που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 23α και την παρ. 8
του άρθρου 23β κατ' ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού.
(ζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του άρθρου 8 απόφασης, διατηρούνται
σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση
του ν. 1892/1990, που εκδόθηκε κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (β) της παρ. 6 του άρθρου 6,
καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις του ν.1892/1990, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παρ.
9 του άρθρου 23α και την παρ. 8 του άρθρου 23β κατ' ανάλογη εφαρµογή της περίπτωσης (β)
της παρ. 6 του άρθρου 6 αυτού.
(η) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση (γ) της παρ. 5 του άρθρου 9
απόφασης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο, όσον αφορά την
επιχορήγηση και επιδότηση τόκων, η κανονιστική απόφαση του ν.1892/1990, που εκδόθηκε
κατ' εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 6 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 11
αυτού.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 23β του
ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, πλην της παρ. 6
του άρθρου 12 αυτού, όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, για την εφαρµογή της οποίας
διατηρούνται επίσης σε ισχύ τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου νόµου. Επίσης διατηρούνται σε
ισχύ τα άρθρα 18, 21 έως και 29Α του ν. 1262/1982, τα οποία µετά την κατάργηση του ν.
1262/1982 από το ν. 1892/1990 είχαν παραµείνει σε ισχύ µε την παρ. 13 του άρθρου 23
αυτού, καθώς και η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του ν. 2234/1994, η οποία ενσωµατώθηκε
στην κωδικοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων ως παράγραφος 8 του άρθρου 23 του π.δ.
456/1995. Η προβλεπόµενη στην εν λόγω παράγραφο προθεσµία ολοκλήρωσης των
επενδύσεων παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι την 31.12.1997.
Επίσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 456/1995 "Περί
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείµενο των κειµένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή
επενδυτικών κινήτρων" (ΦΕΚ 269 Α'/ 29.12.1995). Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και
6 του ν. 1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 101 Α'/24.5.1988), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα,
που κωδικοποιήθηκαν µε τα άρθρα 23ε έως και 23i που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του
π.δ. 456/1995, συνεχίζουν να ισχύουν.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται επίσης οι εξής διατάξεις:
(α) το άρθρο 43 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α'/ 17.9.1985)
(β) η περίπτωση (γα) της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.) που περιλαµβάνεται στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου
του ν. 2372/1996 "Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 29 Α'/28.2.1996).
6. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.1892/1990 σχετικά µε το σχηµατισµό ειδικού
αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α')
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι και το
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1999 (κέρδη χρήσης 1998). Η κάλυψη του πιο πάνω ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού
εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά µε παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του
ν.1892/1990.
7. Από την 1η Ιανουαρίου 1998 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2008/1992
(ΦΕΚ 16 Α'/11.2.1992).
8. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α'/16.9.1994) παύει να
ισχύει για τις επενδύσεις ή και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που
υπάγονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης του παρόντος νόµου.
9. Καταργούνται αφότου ίσχυσαν οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'/30.5.1997).
10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 7 του ν. 4171/1961, όπως ισχύει.
11. (α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραµµάτων που έχουν
εγκριθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του ν. 1262/1982 από την Α.Τ.Ε. συνεχίζει να
γίνεται από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο έκτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1892/1990. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί
στην Α.Τ.Ε. η προβλεπόµενη από την περίπτωση (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του
κωδικοποιηµένου ν. 1892/1990 Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα
τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, καθώς και για την
ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.
(β) Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης (β) της παρ. 22 του άρθρου 8 ισχύουν και για τη
γνωµοδοτική επιτροπή του ν. 1892/1990 της Α.Τ.Ε..
12. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων ή/και
προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στους νόµους
1262/1982 και 1892/1990 από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και πραγµατοποιούνται στα όρια των
Περιφερειών της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας, να ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες και 'Οργανα Ελέγχου Ιδιωτικών
Επενδύσεων του παρόντος νόµου των Περιφερειών, στα όρια των οποίων αυτές
πραγµατοποιούνται ή πραγµατοποιήθηκαν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται προθεσµία,
εντός της οποίας ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. διαβιβάζει στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία
Ιδιωτικών Επενδύσεων των ως άνω Περιφερειών όλους τους φακέλους των παραπάνω
επενδύσεων ή/και προγραµµάτων που έχουν υπαχθεί στο ν.1262/ 1982, καθώς και στο ν.
1892/1990 και δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
ολοκλήρωσης.
13. Ειδικά για τις επενδύσεις του ν.1892/1990 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους, δεν έχει
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της µιας
διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14
του ν.1892/1990 για την εφαρµογή των αφορολόγητων εκπτώσεων γι' αυτά µέχρι την
ολοκλήρωσή τους εντός της προβλεπόµενης πενταετίας.
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14. α) Ειδικά προκειµένου για επενδύσεις ή/και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
θα υποβληθούν για υπαγωγή τους στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων
ή/και στην ενίσχυση της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του παρόντος κατά τους
τρεις (3) πρώτους µήνες υποβολής αιτήσεων,
η έναρξη των έργων των επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί
να ανατρέχει στην 1η Νοεµβρίου 1997, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης (α) της παρ. 8 του άρθρου 6.
β) Αιτήσεις για υπαγωγή επιχειρηµατικών σχεδίων στα κίνητρα του άρθρου 23α του
ν.1892/1990 που υποβλήθηκαν και δεν έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
εξεταστεί, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ) Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στα κίνητρα του άρθρου 23β του ν.1892/1990 που
τυχόν υποβλήθηκαν και δεν έχουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί,
εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε βάση το ποσό επιχορηγήσεων
που θα ορισθεί για το έτος 1998 για τις επενδύσεις αυτές.
δ) Οι αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται µετά την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 2 του
άρθρου 10 κοινής υπουργικής απόφασης.
15. Στους πλειοδοτούντες στους πιο κάτω διαγωνισµούς ή στους επιλεγόµενους µετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορείς, που υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στις
ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
του παρόντος, επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για
ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε
Π.Ο.Τ.Α. ή σε εκτάσεις του Ε.Ο.Τ., για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και µέχρι το τέλος του 1997 είχαν προκηρυχθεί πλειοδοτικοί διαγωνισµοί ή προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρέχονται τα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης που
προβλέπονταν από το ν.1892/1990 ως ίσχυε.
16. Η ρύθµιση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 έχει
εφαρµογή και για τα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου
23Α του ν.1892/1990 και δεν έχει εκδοθεί για αυτά η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.
17. 'Οπου στο ν. 1775/1986 "Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και στην κοινή
υπουργική απόφαση 30512/7.8.1991 "Ενισχύσεις ναυπηγικών επιχειρήσεων και ναυπηγικών
εργασιών" όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο ν.1892/1990, νοείται ο παρών νόµος.
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'Αρθρο 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΚΟ∆ 1991 - ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
40

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατεργασία και δέψη δέρµατος - κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών),
τσαντών, ειδών σελοποϊίας και υποδηµάτων
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
τα έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποϊίας και σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής
ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων δυίλισης πετρελαίου και
πυρηνικών καυσίµων
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά
Παραγωγή βασικών µετάλλων
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη
εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ.
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων
κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων - κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Κατασκευή επίπλων - λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ.
Ανακύκλωση
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ατµού
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'Αρθρο 16
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
"Οι αµιγείς πιστωτικοί συνεταιρισµοί, που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως πιστωτικά ιδρύµατα, δύνανται να χρησιµοποιούν στην επωνυµία τους τον
όρο "Συνεταιριστική Τράπεζα"."
2. Η τελευταία πρόταση της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2076/1992 που αναφέρει "ο
Συνεταιρισµός αυτός συναλλάσσεται µόνο µε τα µέλη του" απαλείφεται και προστίθεται νέο
εδάφιο που έχει ως εξής:
"Ο Συνεταιρισµός που λαµβάνει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα συναλλάσσεται µε
τα µέλη του, άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Κατόπιν έγκρισης
της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν
θέτει, µπορεί ο συνεταιρισµός να συναλλάσσεται και µε µη µέλη του όταν: i) στη συναλλαγή
οποιασδήποτε φύσεως συµµετέχει και µέλος του και ii) πρόκειται για δευτερεύουσες
τραπεζικές εργασίες διαµεσολαβητικού χαρακτήρα."
3. Η παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 2076/1992 τροποποιείται ως εξής:
"Η εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ/τος 17/7-13/8/23 επεκτείνεται αυτόµατα σε όλα τα,
κατά την έννοια του παρόντος νόµου πιστωτικά ιδρύµατα, αφότου δοθεί η άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία τους."
4. Οι διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως ισχύουν,
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή
πιστωτικών συνεταρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 A') και έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5-9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α'), από τον
κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
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'Αρθρο 17
Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α')
επιχορηγήσεις προς τους δήµους και τις κοινότητες, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα αυτών,
για την πολιτιστική τους δραστηριότητα, υπάγονται στη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 13
παρ. 1 έως 7 και 9 του ν. 2539/1997. Στη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου δεν
υπάγονται επιχορηγήσεις που αφορούν µνηµεία.
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'Αρθρο 18

Συναλλαγµατική ισοτιµία διαµόρφωσης φορολογητέας αξίας
1. 'Οταν τα στοιχεία διαµόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Εφάπαξ Πρόσθετου Ειδικού Τέλους (Ε.Π.Ε.Τ.) των
επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και των µοτοσυκλετών εκφράζονται σε
νόµισµα άλλου κράτους, για τον προσδιορισµό της αξίας αυτής λαµβάνεται υπόψη η
ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς τη δραχµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 168
µέχρι και 172 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) 2454/1993.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α'), που
αφορούν τη συναλλαγµατική ισοτιµία για τη διαµόρφωση της φορολογητέας αξίας επιβολής
των φορολογικών επιβαρύνσεων της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') καταργούνται.
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 16 Μαρτίου 1998.
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'Αρθρο 19
Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997) προστίθεται
παράγραφος µε αριθµό 6, που έχει ως εξής:
"6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και επί των Ποδοσφαιρικών
Ανωνύµων Εταιριών (Π.Α.Ε.), καθώς και των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, µε τη
µόνη διαφορά ότι η οφειλή που θα προκύψει από την ολική διοικητική περάτωση θα
καταβληθεί σε σαράντα οκτώ (48) ίσες µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τη
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'/3.12.1996).
Προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής αποτελούν: α) η, εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
παρόντος νόµου, υποβολή σχετικής αίτησης προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και β) η κατάρτιση
του οικείου πρακτικού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς."
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'Αρθρο 20

'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 1998
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