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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261 Α’), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α΄/22-122006), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
3. Τις διατάξεις του Π.∆.121/2004 (ΦΕΚ 84 Α’) " ∆ιορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών ".
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α’) "Περί Οργανισμού του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".
5. Τις διατάξεις του Π.∆. υπ' αριθμ. 81/20-3-2002 (ΦΕΚ 57 Α’) "Συγχώνευση
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών".
6. Την υπ΄ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β’) κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
"Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα.
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8. Τη με αριθ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος
Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.
9. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις
Περιφερειακού χαρακτήρα (98/C 74/06).
10.

Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το
Παράρτημα I αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L
10/13-1-2001), όπως ισχύει.

11.

Την υπ΄ αριθμ. 8354/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 329/Β΄/15-3-2005) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων
δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.
3299/2004».
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1

Οι ενισχυόμενες δαπάνες για επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, είναι :
1.

Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα :
i. Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και
αδρανών υλικών.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων
και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.

6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων εξόρυξης και θραύσης.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
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8. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου
εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους, φρέατα και κεκλιμένα
προσπέλασης.
9. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

ii.

2.
i.

περιβαλλοντικά

φιλικής

Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων
ii, iii και iv της περίπτωσης αυτής ορίζονται στην κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2α του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα :
Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας, και εν γένει αξιοποίησης
βιομηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης
μαρμάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και
επεξεργασίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη, και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
8. 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 αιθουσών
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι
εγκατεστημένη η επιχείρηση.
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9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου
εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα
προσπέλασης και περιχάραξης.
10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
ii.

περιβαλλοντικά

φιλικής

Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
Ενισχυόμενες δαπάνες :

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων
λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη, και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
8. 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 αιθουσών
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι
εγκατεστημένη η επιχείρηση.
9. Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών εντός του χώρου
εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα
προσπέλασης και περιχάραξης.
10. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

περιβαλλοντικά

φιλικής
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iii.

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στην
Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆
15 - 36).
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση
του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που
μετεγκαθίστανται
για
περιβαλλοντικούς
λόγους,
εφόσον
μετεγκαθίστανται σε Β.Ε.ΠΕ.
8. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
10. 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 αιθουσών
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι
εγκατεστημένη η επιχείρηση.
11. 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.
12. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

περιβαλλοντικά

φιλικής
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13. Οι δαπάνες που αφορούν 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.
14. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες
εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
iv.

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή
ατμού.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων παραγωγής ενέργειας.
6. Οι δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου μεταφοράς του θερμού
νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή.

v.

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από
βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη
χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
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5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
8. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
vi.

περιβαλλοντικά

φιλικής

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας
και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη
γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος
επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
8. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση,
την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς
και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην
περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
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9. Οι δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ∆ΕΗ, σύμφωνα με τους όρους του
έργου σύνδεσης που θέτει η αδειοδοτούσα αρχή.
vii.

Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού
για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων αφαλάτωσης.
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

viii.

περιβαλλοντικά

φιλικής

Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους
Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και
Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι
κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους.
Ενισχυόμενες δαπάνες :

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα εντός Β.Ε.Π.Ε.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
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6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία

περιβαλλοντικά

φιλικής

8. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση
του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που
μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε Β.Ε.ΠΕ.
9. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
ix.

Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων
γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που
στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και
κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η επισκευή και αποκατάσταση, υφιστάμενων παραδοσιακών και
διατηρητέων
κτιριακών
εγκαταστάσεων
καθώς
και
κτιριακών
συγκροτημάτων βιομηχανικού χαρακτήρα.
3. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
4. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, και λοιπού
εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων μηχανημάτων κα λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η
χρήση.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
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9. 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.
3.

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού :
Για τα ακόλουθα είδη επενδυτικών σχεδίων :

i.

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον
τριών αστέρων (3*), πρώην Β’ τάξης.

ii.

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών
μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης ή
ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία
τους μέχρι πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να
έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο
της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους
ήταν τουλάχιστον
κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.

iii.

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών
μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης,
σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον
εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης. Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης
μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη
λειτουργία τους για πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα
αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με
τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.

iv.

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων
χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων
υπηρεσιών.

v.

Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.

vi.

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών
οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ’ τάξης.

vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.
ix.

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.

x.

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών
αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’).

xi.

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ.

xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
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xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για
την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή των παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού. Τα
μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων, λοιπού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
6. Η αγορά και κατασκευή εγκαταστάσεων που προκύπτουν από τις κατά
περίπτωση καθοριζόμενες, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία,
προδιαγραφές των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και δεν καλύπτονται
από τις ενισχυόμενες δαπάνες της παραγράφου αυτής.
7. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
8. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
9. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς
προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την
μεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής μονάδας.

xiv.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων
xiii, xiv και xv της περίπτωσης αυτής θα περιληφθούν στην παρούσα
απόφαση μετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που θα ορίζουν
τις προδιαγραφές των.

4.

Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα :

i.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων
i και ii της περίπτωσης αυτής θα ορισθούν με την έκδοση των
κανονιστικών αποφάσεων της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Ν.
3299/2004.

ii.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης iii
της περίπτωσης αυτής ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται
και προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για τις επενδύσεις αυτές.
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iii.

iv.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης iv
και v της περίπτωσης αυτής ορίζονται με την κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
με την οποία καθορίζονται και προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για
τις επενδύσεις αυτές.
Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.
Ενισχυόμενες δαπάνες :

1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις
3. ∆απάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού
και περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι 60% του συνολικού κόστους του
επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. ∆απάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες
εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων λογισμικού.
v.

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης
βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής,
δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
λοιπού
και
εργαστηριακού
εξοπλισμού.
Τα
μισθώματα
της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
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6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
vi.

Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. 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.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων για την παροχή των υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας.
7. Η αγορά καινούργιων
προσωπικού.

μεταφορικών

μέσων

μαζικής

μεταφοράς

8. Οι δαπάνες που αφορούν 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
εκμετάλλευσή της για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
9. ∆απάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες
εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
vii.

Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών
κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που
καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών,
κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α’
ή β’ βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω
φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων
και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών
λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
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2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. 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.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
viii.

Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων
και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για
την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων
καυσίμων και υγραερίων σε νησιά. .
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών
σύμφωνα με τη λειτουργία των αντίστοιχων επιχειρήσεων και
συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
εμφιάλωσης και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής
μίσθωσης
καινούργιων
σύγχρονων
μηχανημάτων
και
λοιπού
εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Οι δαπάνες δημιουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
7. Οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς
υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων στα νησιά.

ix.

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν.
2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης
διαβίωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του
ίδιου νόμου.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
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2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. 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.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς
προσωπικού, καθώς και των ατόμων που διαβιούν ή συμμετέχουν στα
προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης.
x.

Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών
ιδιωτικής
χρήσεως
επιβατηγών
αυτοκινήτων
χωρητικότητας
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ) για την κάλυψη των μόνιμων
αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται
από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων,
υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά
σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και
ημιεστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει
βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30 θέσεων.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που
εξυπηρετούν το χώρο στάθμευσης, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.

xi.

Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές μονές καθώς και την Ιερά
Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή 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, εργαστηρίων και χειροτεχνίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
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1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών,
βοηθητικών αποθηκευτικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή των κτιρίων σε ξενώνες ή σε
χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου
και του ξενοδοχειακού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του
οποίου αποκτάται η χρήση.
4. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων.
5.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις
δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως (γ) του άρθρου 3 του
Ν. 3299/2004 :

i.

Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της
ατμόσφαιρας,
αποκατάστασης
του
φυσικού
περιβάλλοντος
και
ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου
νερού.
Ενισχυόμενες δαπάνες
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
3. 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.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
6. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών εντός του
χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
7. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

ii.

περιβαλλοντικά

φιλικής

Επενδυτικά σχέδια 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.
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Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. 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.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων
αξιοποίησης
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
και
υποκατάστασης υγρών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών
του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

εντός

8. ∆απάνες που συνδέονται
με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες
εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
9. Οι δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ∆ΕΗ προκειμένου για επενδύσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή
συμπαραγωγής.
iii.

Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση
ότι το επενδυτικό σχέδιο 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.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
3. 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.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
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5. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

iv.

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή
προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1.

Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

2.

Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές
εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.

3.

Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης
επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.

4.

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.

5.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου
λογισμικού.

6.

Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων
μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

7.

Οι
δαπάνες
για
αποσυναρμολόγηση,
μεταφορά
και
επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για
επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε
Β.Ε.ΠΕ.

8.

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η
αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

9.

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

10.

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 αιθουσών
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που
είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

11.

Οι δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού,
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και
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δαπάνης

της

των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους
από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
12.

Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

13.

Οι δαπάνες που αφορούν 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.

14.

Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες
εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.

v.

Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων
εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
Ενισχυόμενες δαπάνες :
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
λοιπού
και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
και
μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
αγοράς
του
αναγκαίου
λογισμικού.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και
εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

Άρθρο 2
1.

α. Οι δαπάνες συμβούλων σύμφωνα με τους περιορισμούς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιμες είναι οι μελέτες για την οργάνωση της
διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επί μέρους λειτουργιών της
επιχείρησης, τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την
τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση
των μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των
συγκριτικών μελετών επιδόσεων.
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να
προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου.
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β. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών
συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το πενήντα τοις
εκατό (50%) αυτών.
γ. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται
μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει
το 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις
λειτουργικές δαπάνες αυτών.
2. α. Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια
ενσώματα και άυλα. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.

στοιχεία,

β. Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει
για τις μεγάλες επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην
ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που
ισχύουν στην αγορά.

Άρθρο 3
1. α. Οι δαπάνες για την αγορά γηπέδων ενισχύονται αποκλειστικά για
φορείς επενδυτικών σχεδίων που είναι μικρές ή πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
β. Η αξία της αγοράς του γηπέδου που ενισχύεται σε αντιστοιχία με το
ποσοστό κάλυψης της μονάδας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Η τιμή αγοράς του γηπέδου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
αντικειμενική αξία, προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
απόκτησης κυριότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από στοιχεία
που τεκμηριώνουν την αντικειμενική αξία του γηπέδου.
2. α. Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι δυνατή
υπό την προϋπόθεση ότι
- συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα.
- η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
- αποκτούνται από ανεξάρτητο επενδυτή,
- η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους
της αγοράς,
- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

Επιπρόσθετα
β. i. για την αγορά του ακινήτου (κτίριο)
-

η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία,

- η υπόστασή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή
νομοθεσία
ii. για την αγορά του μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
- η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και πρέπει να είναι
χαμηλότερη από το κόστος όμοιου καινούργιου εξοπλισμού
- ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για την καλή λειτουργία της ενισχυόμενης παραγωγικής
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μονάδας και να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και
πρότυπα.
- πιστοποίηση της προέλευσης του υλικού.

Άρθρο 4
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 5
1.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ΄
αριθμ. 8354/03-03-2005 (Φ.Ε.Κ. 329 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών περί «Καθορισμού ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004».
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος
Β').

Αθήνα,

Ιουλίου

2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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