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ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ 4399/2016 

ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΙΥΤΗ: ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η Γξάζε αθνξά ζηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, ην branding, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 
εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζθνξά θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θιπ.  

ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Αηνκηθή  επηρείξεζε  - Δκπνξηθή  εηαηξία -  πλεηαηξηζκφο- Κνηλ..Δπ, Α., Ο.Π, ΑΔ  - Τπφ 
ίδξπζε ή ππφ ζπγρψλεπζε εηαηξίεο  - Κνηλνπξαμίεο κε πξνυπφζεζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΗ  
Γεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγαηξηθέο ηνπο  

ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 

ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 
 
ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

Γεν ςπάγονηαι ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 4399/2016: 
 

α. Οη ηνκείο : ηνπ σάλςβα, ησλ ζςνθεηικών ινών, ηνπ άνθπακα, ηεο ναςπηγίαρ,  παπαγυγήρ, 

διανομήρ και ςποδομών ενέπγειαρ κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 4, 

ησλ μεηαθοπών (θαη ε ζπλαθήο ππνδνκή), φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν 45 ηνπ άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ, 

θαηά θαηεγνξία. 

 
Δπίζηρ εξαιπούνηαι (δεν ςπάγονηαι): 

 
 - Πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν18 ηνπ άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ (άξζξν 1 

παξ.4 πεξίπησζε γ’ Γ.Α.Κ)  

 
- Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πξνβεί ζε παχζε ηεο ίδηαο ή παξεκθεξνχο δξαζηεξηφηεηαο 

εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαηά ηε δηεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζήο ηνπο γηα πεξηθεξεηαθή επελδπηηθή ελίζρπζε ή πνπ, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο 

ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ελίζρπζε, έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα πξνβνχλ ζε παχζε ηεο ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηαο εληφο κέγηζηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν(2) εηψλ κεηά ηελ  νινθιήξσζε 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε ελίζρπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνρή (άξζξν 13 πεξίπησζε δ΄ Γ.Α.Κ.), 

παλεπηζηεκίνπ 369α –πάηξα 
ηει. 2610453247 – 6946688220 
e-mail : koliof@otenet.gr 

ιυάννηρ κολιοθώηηρ 
ινγηζηηθφ & θνξνηερληθφ γξαθείν 
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 
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- Δπηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο εθηέιεζεο έξγνπ, παξαρψξεζεο ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ.  
 

- Δπελδπηηθά ζρέδηα θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο εληζρχζεσλ θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία νη εληζρχζεηο θεξχζζνληαη παξάλνκεο 

θαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ Κνηλή Αγνξά.  

 
Οη αθφινπζνη ηνκείο θαη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη βάζεη 

ηεο«Δζληθήο Ολνκαηνινγίαο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ – Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο 

2008» ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 52 έσο 58 ήηνη: 
 

-05- (Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε) έσο θαη -09- (Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο).  
-36- πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ εθηφο ησλ ππεξεζηψλ αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ απνθιεηζηηθά κε ρξήζε ΑΠΔ.  
-41- Καηαζθεπέο θηεξίσλ.  
-42- Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  
-43- Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
-45- Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.  
-46- Υνλδξηθφ εκπφξην.  
-47- Ληαληθφ εκπφξην.  
-52- Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4.  
-53- Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
-55- Καηαιχκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4.  
-56- Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο.  
-60- Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ.  
-64- Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.  
-65- Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία.  
-66- Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο.  
-68- Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
-69- Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
-70- Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ - δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο.  
-71- Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ - ηερληθέο δνθηκέο θαη 
αλαιχζεηο.  
-72- Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε.  
-73- Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο.  
-75- Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
-77- Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο.  
-78- Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο.  
-79- Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ 

θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. 
-80- Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο. 
-81- Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηήξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  
-82- Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.  
-84- Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα - ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε.  
-85- Δθπαίδεπζε.  
-86- Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπξηζκνχ 

πγείαο θαη ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ.  
-87- Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη 
θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ππαγφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ΚΑΓ -86- θαη -87-, θαζψο θαη 
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θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα εθαξκνγήο ηνπο.  

-88- Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο. 
-90- Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε.  
-91- Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ3. Καη’ εμαίξεζε εληζρχνληαη: α. 91.01.11 
(Τπεξεζίεο βηβιηνζεθψλ), β. 91.02 (Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ).  

-92- Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα.  
-93- Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ππνπεξίπησζεο δδ΄ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4.  
-94- Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ. 
-95- Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο.  
-96- Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

ππνπεξίπησζεο δδ΄ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4.  
-97- Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ.  
-98- Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε.  
-99- Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ. 

 

 

Δξαιπούνηαι θαη άξα ενιζσύονηαι νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ: 

 
α. ηον ηομέα παπαγυγήρ, διανομήρ και ςποδομών ενέπγειαρ,  

· αα. κηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κέρξη 15MW, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 41 Γ.Α.Κ. θαη ην λ. 3468/2006 (Α΄ 129), φπσο ηζρχεη,  
· ββ. κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο πςειήο απφδνζεο απφ ΑΠΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

40 Γ.Α.Κ.,   
· γγ. πβξηδηθψλ ζηαζκψλ ΑΠΔ ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (ΜΓΝ) κε εγγπεκέλε ηζρχ κέρξη 

5 MW, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 Γ.Α.Κ.,  
· δδ. παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 41 Γ.Α.Κ.,   

· εε. ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο, ζχκθσλα κε ην λ. 
4342/2015 (Α΄143) θαη ην άξζξν 46 Γ.Α.Κ.,  

· ζη. παξαγσγήο αεηθφξσλ βηνθαπζίκσλ ηα νπνία δελ είλαη βαζηδφκελα ζε εδψδηκα θπηά θαη 
δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ή αλάκεημεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 Γ.Α.Κ., 
θαζψο θαη κεηαηξνπήο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ βαζηδφκελσλ ζε 
εδψδηκα θπηά ζε κνλάδεο παξαγσγήο αεηθφξσλ βηνθαπζίκσλ, ηα νπνία δελ βαζίδνληαη ζε 
εδψδηκα θπηά θαη δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ή   
αλάκεημεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 Γ.Α.Κ.. 
  

β. ηον ηομέα αποθήκεςζηρ και ςποζηηπικηικών ππορ ηη μεηαθοπά δπαζηηπιοηήηυν 
καη’εξαίπεζη ενιζσύονηαι οι κλάδοι  
· αα. 52.22.11.05 [Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ ιηκαληψλ (καξίλσλ)],   
· ββ. 52.22.11.06 (Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο πδαηνδξνκίσλ) θαη,   
· γγ. 52.29.19.03 [Τπεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πξνο ηξίηνπο 
(logistics)]  

 
γ. ηον ηομέα ηος ηοςπιζμού ενιζσύονηαι οι κάηυθι καηηγοπίερ επενδύζευν:  

· αα. ίδπςζηρ ή επέκηαζηρ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αζηέξσλ,   
· ββ. εκζςγσπονιζμού ολοκληπυμένηρ μοπθήρ ξενοδοσειακών μονάδυν πνπ αλήθνπλ ή 

αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ(3) αζηέξσλ, αθνχ παξέιζεη πενηαεηία 
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
πξνεγνχκελεο επέλδπζεο εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο ηεο κνλάδαο,   

· γγ. επέκηαζηρ και εκζςγσπονιζμού νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ 
έρνπλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην δηάζηεκα δηαθνπήο δελ 
έρεη γίλεη αιιαγή ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ θαη φηη κέζσ ηεο επέθηαζεο ή ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 
νινθιεξσκέλεο κνξθήο αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αζηέξσλ,   
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· δδ. ίδξπζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ νινθιε ξσκέλεο κνξθήοΣοςπιζηικών 

Οπγανυμένυν Καηαζκηνώζευν (camping), ηα νπνία αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε 
θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3)  

αζηέπυν,  
 

· εε. ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλενηόρ 
σαπακηηπιζμένυν παπαδοζιακών ή διαηηπηηέυν κηηπίυν, ηα νπνία αλήθνπλ ή 

αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ δχν  
(2) αζηέπυν,  

· ζη. ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, φπσο νξίδνληαη ζην λ. 4276/2014 (Α΄ 155), εθηφο 
ηνπ κέξνπο απηψλ πνπ αθνξά ζε πξνο κεηαβίβαζε ή καθξνρξφληα κίζζσζε θηήξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηαηίζεληαη σο εληαία επελδπηηθά ζρέδηα ζην 
πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 65 έσο 69,   
δδ. εγθαηαζηάζεσλ Δηδηθήο Σνπξηζηηθήο Τπνδνκήο{ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθνιθ, 

ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ζεκαηηθά πάξθα, εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ,κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο πξνπνλεηηθνχ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, νξεηβαηηθά 

θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα}, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λ. 4276/2014 (Α΄ 155),  
εε. εγθαηαζηάζεσλ αγξνηνπξηζκνχ ή νηλνηνπξηζκνχ, φηαλ ππνβάιιεηαη επελδπηηθφ ζρέδην 
απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο (cluster),  

ζζ. ίδξπζεο μελψλσλ θηινμελίαο λέσλ, εθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη φζνη αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 

 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 
 
Σα επελδπηηθά ζρέδηα πξέπεη λα αθνξνχλ: 
 
 - Γημιοςπγία νέαρ μονάδαρ  
 
 - Δπέκηαζη ηηρ δςναμικόηηηαρ ςθιζηάμενηρ μονάδαρ (κε ηεθκεξίσζε θαη πηζηνπνίεζε) 
 
 - Γιαθοποποίηζη ηηρ παπαγυγήρ κηαο κνλάδαο ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί πνηέ ζε απηήλ, κε ηνλ φξν φηη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 
δηπιάζην (200%) ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ  ελεξγεηηθνχ  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  εθ  λένπ, 
φπσο  έρεη  θαηαγξαθεί  ζην  νηθνλνκηθφ  έηνο πξνεγείηαη ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 
 
 - Θεμελιώδη  αλλαγή  ηος  ζςνόλος  ηηρ  παπαγυγικήρ  διαδικαζίαρ  ςθιζηάμενηρ  μονάδαρ, 
κε ηνλ φξν φηη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηηο απνζβέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ, 
πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα, 
ε νπνία πξφθεηηαη λα εθζπγρξνληζηεί απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ζηοισείυν ενεπγηηικού, πνπ αλήθνπλ 
ζε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ έρεη θιείζεη θαη ε νπνία αγνξάδεηαη απφ επελδπηή πνπ δελ 
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πσιεηή θαη απνθιείεη ηελ απιή εμαγνξά ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο.  
 
ΑΜΔΑ 

Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο νθείινπλ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο εππαζψλ 

νκάδσλ, ηδίσο σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά. 

ΔΝΑΡΞΗ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ είλαη ην πξψην ρξνληθά ζεκείν κεηαμχ είηε ηηρ έναπξηρ ηυν 
καηαζκεςαζηικών επγαζιών πος αθοπούν ηην επένδςζη είηε ηηρ ππώηηρ νομικά 
δεζμεςηικήρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ για ηην παπαγγελία εξοπλιζμού ή άλληρ ανάλητηρ 
ςποσπέυζηρ πος καθιζηά μη αναζηπέτιμη ηην επένδςζη. Η αγνξά γεο θαη νη 
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ιήςε αδεηψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, δεν 
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ζεσξνχληαη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Γηα ηηο εμαγνξέο, σο έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λνείηαη ε ζηηγκή 
απφθηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απνθηεζείζα εγθαηάζηαζε.  
 
Η έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ απόππιτη ηεο αίηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - (25%) 

 
Η ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ είηε κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ 

(25%) ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο δελ πεξηέρεη θακία θξαηηθή ελίζρπζε, δεκφζηα ζηήξημε ή 

παξνρή.  

 
 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

α. επενδςηικέρ δαπάνερ ζε ενζώμαηα ζηοισεία ενεπγηηικού (θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν 

εθζπγρξνληζκφο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

θηεξίσλ,  θαηαζθεπέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ, δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ, κεηαθνξηθά κέζα πνπ θηλνχληαη εληφο ηεο κνλάδαο, κηζζψκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε 

ρξήζε, θαη κε ηνλ φξν φηη ζηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξνβιέπεηαη φηη ν εμνπιηζκφο ζα 

πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

β. επενδςηικέρ δαπάνερ ζε άςλα ζηοισεία ενεπγηηικού,  

γ. ηο μιζθολογικό κόζηορ ηυν νέυν ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ππνινγηδφκελν γηα πεξίνδν δχν (2) εηψλ απφ ηε δεκηνπξγία 

θάζε ζέζεο. Σν σο άλσ κηζζνινγηθφ θφζηνο απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε μόνο αςηοηελώρ και όσι 

ζε ζςνδςαζμό με ηιρ πεπιπηώζειρ α' ή/και β'.  

Πποβλέπονηαι ειδικά ποζοζηά ενιζσύζευν και επιπλέον επιλέξιμερ δαπάνερ ανάλογα 

με ηο επενδςηικό ζσέδιο. 

 
Μη Δπιλέξιμερ Γαπάνερ 

 

Γεν εληζρχνληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ : 
 

- ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επέλδπζεο, 
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- αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ έσο έμη (6) ζέζεσλ,  
- αγνξά επίπισλ θαη ζθεπψλ γξαθείνπ, εθηφο αλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ,  
- αγνξά νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θαη αγξνηεκαρίσλ. ε πεξίπησζε αγνξάο θηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα εληζρπζεί ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ αμία ηνπ 
νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ απηέο έρνπλ αλεγεξζεί,  

- εηζθνξά ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο αμίαο κεραλεκάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ,  
- αλέγεξζε ή επέθηαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ αλήθεη θαηά 

θπξηφηεηα ζην θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο εάλ ηνχην έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην ή 
θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή έρεη κηζζσζεί  γηα  ην  ζθνπφ  απηφλ  ηνπιάρηζηνλ 
γηα δεθαπέληε (15) ρξφληα απφ  ηελ εκεξνκελία  έθδνζεο  ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη έρεη 
λνκίκσο κεηαγξαθεί. 

 

ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη φρη θαηά ηελ ππνβνιή) 

 
 

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΜΔΑΙΑ ΜΙΚΡΗ     
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 35% 45% 55%     
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 35% 45% 55% 

    

 ΘΔΑΛΙΑ 35% 45% 55%     
 ΗΠΔΙΡΟ 35% 45% 55%     
 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 35% 45% 55%     
 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 35% 45% 55% 

    

 ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35% 45% 55%     
 ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 25% 35% 45% 

 ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ 25% 35% 45% 

 ΚΡΗΣΗ 25% 35% 45% 

  ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 25% 35% 45% 

 ΑΣΣΙΚΗ 20% 30% 40% 

 ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20% 30% 40%  
 
 

Οη εληζρχζεηο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κίζζσζεο θαη 

ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο παξέρνληαη ζην 100% ησλ 

αλψηαησλ επηηξεπφκελσλ εληάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο. Η ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο 

παξέρεηαη ζε πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζην 70% ησλ αλψηαησλ επηηξεπφκελσλ εληάζεσλ ελίζρπζεο 

ηνπ παξφληνο. Οη εληάζεηο θαη ηα αλψηαηα χςε εληζρχζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ παξφληνο 

θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ππνινγίδνληαη πάληα επί ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη αλά νκάδα δαπάλεο . 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 
  
    Σν επελδπηηθφ ζρέδην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη κε ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί 

ζθνπνί παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο, εληφο ηεο 
νξηζζείζαο ζηελ απφθαζε ππαγσγήο πξνζεζκίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 3 έηη απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο. 
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Η νινθιήξσζε θαη έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ.  
 
Γπλαηφηεηα παπάηαζηρ άπαξ έυρ 2 έηη θαη’ αλψηαην φξην, ππφ  πξνυπνζέζεηο.  
 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ  
 

Η θαηαβνιή  ησλ  εληζρχζεσλ  κπνξεί  λα  γίλεη  είηε  εθαπαμ  κε  ηελ  έθδνζε  ηεο  απφθαζεο  

νινθιήξσζεο  θαη  έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είηε ζηαδηαθά θαη 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα επφκελα ζεκεία. 

 

ΔΙΓΗ ΔΝΙΥΤΔΧΝ 

 

 Δπισοπήγηζη Κεθαλαίος (ε ειδικέρ πεπιπηώζειρ  - Δ. ηος άπθπος 12)  
πλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην Γεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε 

ηκήκαηνο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ 

απηψλ. Η ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο παξέρεηαη κφλνλ ζηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  

 

 Δπιδόηηζη Υπημαηοδοηικήρ Μίζθυζηρ 

  πλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο απφθηεζεο απηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο 

θαηαβαιιφκελεο δφζεηο. Η επηδφηεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

επηά (7) έηε 

 

 Φοπολογική Απαλλαγή 

      πλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξνπ θεξδψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ή 

αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη σο 

πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηνπ 

θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη 

ζπληζηά ηζφπνζν απνζεκαηηθφ 

 

 Δπιδόηηζη ηος κόζηοςρ ηηρ δημιοςπγούμενηρ απαζσόληζηρ 

πλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην κέξνπο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο (άξζξν 2, παξ. 31 

Γ.Α.Κ.) ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη 

νη νπνίεο δελ ιακβάλνπλ θακία άιιε θξαηηθή ελίζρπζε, 
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ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

Γηα ηελ ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδχζεσλ κείδνλνο κεγέζνπο ησλ 

άξζξσλ 65 έσο 69 ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, απαηηείηαη παξάβνιν πνπ νξίδεηαη ζην 0,5% ηνπ 

επηιέμηκνπ χςνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Καηψηεξν 300 επξψ θαη αλψηεξν 5.000 επξψ.  

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α. έιεγρνο πιεξφηεηαο,  

β. έιεγρνο λνκηκφηεηαο  

γ. αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

δ. βαζκνινγηθή θαηάηαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  

ε. έθδνζε εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 

ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΟΡΙΜΟ 
ΔΛΑΥΙΣΟ ΤΦΟ 
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ 

ΜΔΓΑΛΗ 

Απαζρνιεί πεπιζζόηεπο από 250 άηνκα 
πξνζσπηθφ. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
ηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 50.000.000,00 
€, θαζψο θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο ηεο 
είλαη μεγαλύηεπορ απφ 43.000.000,00 €. 

500.000,00€ 

ΜΔΑΙΑ 

Απαζρνιεί λιγόηεπα από 250 άηομα 
πξνζσπηθφ. Ο εηήζηνο θχθινο είλαη 
μικπόηεπορ απφ 50.000.000,00 €, θαζψο 
θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο ηεο είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 43.000.000,00 €. Σεξεί 
ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο.* 

250.000,00€ 

ΜΙΚΡΗ 

Απαζρνιεί λιγόηεπα από 50 άηομα 
πξνζσπηθφ. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
ηεο θαζψο θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο ηεο 
είλαη μικπόηεπορ απφ 10.000.000,00 €. 
Σεξεί ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο 

150.000,00€ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ 

Απαζρνιεί απφ 0 έυρ 10 άηνκα 
πξνζσπηθφ. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
ηεο θαζψο θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο ηεο 
είλαη μικπόηεπορ απφ 2.000.000,00 €. 
Σεξεί ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο. 

100.000,00€ 
 

 


