
90573/1.9.2020 
Πέμπηη (5η) Πποκήπςξη καθεζηώηορ ενιζσύζευν «Γενική 

Δπισειπημαηικόηηηα» ηος αναπηςξιακού ν. 4399/2016. 
 
(ΦΔΚ 3640/1.9.2020) 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τνλ λ. 4399/2016 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε θαζεζηψησλ 

Δληζρχζεσλ Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο - Σχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Σπκβνπιίνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α'117), θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 29 θαη 37-41 απηνχ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ 651/2014 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 17 εο Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Σπλζήθεο (EE L 187 ηεο 26.06.2014, 

ζ. 1-178), φπσο ηζρχεη. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25 εο 

Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπκβηβάζηκσλ κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14 απηνχ (EE L 

193 ηεο 01.07.2014, ζ. 1-75). 

4. Τελ ππ' αξ. 129229/24-11-2017 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), πνπ κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ λ. 4399/2016 θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, πξφζζεησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαζψο 

θαη θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο γηα ηελ παξνρή ησλ εληζρχζεσλ ζε επελδπηηθά 

ζρέδηα ηνπ ηνκέα απηνχ», φπσο ηζρχεη (Β' 4122). 

5. Τελ ππ' αξ. 108621/17-10-2016 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ «Καζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη 

πεξηνξηζκψλ γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ 

ηνπ λ. 4399/2016 (Α' 117), επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

θαλ. (ΔΔ) αξηζκ. 651/2014 ηεο επηηξνπήο, απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 
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νπνίεο ε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ» (Β'3410), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ ππ' αξηζ. 129228/24-11-2017 (Β' 4122) θαη ηζρχεη. 

6. Τελ ππ' αξ. πξση. 88642/25-8-2020 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) θαζψο 

θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα 

εληζρχζεσλ ηνπ λ. 4399/2016 (A'117), γηα ηα νπνία ην αηηνχκελν πνζφ 

ελίζρπζεο ζε αθαζάξηζην ηζνδχλακν επηρνξήγεζεο αλά επελδπηηθφ ζρέδην 

θαη αλά επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πε-ληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) 

επξψ, θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξφζζεησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο γηα ηελ παξνρή 

ησλ εληζρχζεσλ ζε απηά ηα επελδπηηθά ζρέδηα» (Β' 3539). 

7. Τελ ππ' αξ. 61239/15-6-2020 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ «Δθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο Φνξνινγηθήο 

Απαιιαγήο ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ 4399/2016» (Β' 2471), φπσο ηζρχεη. 

8. Τελ ππ' αξ. 43965/30-11-1994 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Τνπξηζκνχ «Καζνξηζκφο ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επελδχζεηο 

εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1892/1990» (Β' 922). 

9. Τνλ λ. 4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα 

ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» (Α' 133). 

10. Τν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α'98) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ. 4622/2019. 

11. Τν π.δ. 147/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο» (Α'192). 

12. Τν π.δ. 81/2019 «Σχζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλν-καζία θαη θαηάξγεζε 

Υπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο- Μεηαθνξά ππεξεζηψλ 

θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Υπνπξγείσλ» (Α'119). 

13. Τν π.δ. 62/2020 «Γηνξηζκφο Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» 

(Α'155). 
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14. Τν π.δ. 84/2019 «Σχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη 

Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Τνκέσλ Υπνπξγείσλ» (Α' 123). 

15. Τελ ππφ ζηνηρεία Υ45/05.08.2020 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (Β' 3328) 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ, Νηθφιαν Παπαζαλάζε». 

16. Τελ ππ' αξ. 47640/14.05.2020 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ πνζνχ, θαηά είδνο 

εληζρχζεσλ, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα 

εληζρχζεσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

λφκνπ 4399/2016 «Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πνιχ 

Μηθξψλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη «Δληζρχζεηο Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ» ηνπ έηνπο 2020» (B'1847), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξ. 

82415 - 03-08-2020 (Β' 3219) θαη ηζρχεη. 

17. Τελ ππφ ζηνηρεία C(2018)4206/6-7-2018 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην αμηνιφγεζεο ηνπ θαζεζηψηνο 

ηεο Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ λ.4399/2016. 

18. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

 

Άπθπο 1 

κοπόρ - Γιάπκεια Καθεζηώηορ 

Σθνπφο ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, ε δηακφξθσζε κηαο λέαο 

εμσζηξεθνχο εζληθήο ηαπηφηεηαο (branding), ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη έληαζεο 

γλψζεο, ε κεηαθίλεζε ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηεο αμίαο γηα ηελ παξαγσγή 

πην ζχλζεησλ πξντφλησλ, ε εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ 

πξννπηηθή κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ε πξνζθνξά θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ, 

ε πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ελ ηέιεη ε εμαζθάιηζε 

θαιχηεξεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην Γηεζλή Καηακεξηζκφ Δξγαζίαο. 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο είλαη ε Τξίηε 1 Σεπηεκβξίνπ 2020. Ηκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ θχθινπ ππνβνιψλ νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 30 Οθησβξίνπ 2020. 
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξνχζεο πξνθήξπμεο αλέξρεηαη ζε 

ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (350.000.000) επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

εθαηφλ ζαξάληα εθαηνκκχξηα (140.000.000) επξψ πνπ αθνξνχλ ηα 

είδε ελίζρπζεο ηεο επηρνξήγεζεο, ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηα δηαθφζηα 

δέθα εθαηνκκχξηα (210.000.000) επξψ αθνξνχλ ην είδνο ελίζρπζεο ηεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο, πιένλ ησλ ηπρφλ αδηάζεησλ πνζψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ 50088/20.05.2020 «Τέηαξηε (4ε) Πξνθήξπμε 

θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ "Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα” ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

N. 4399/2016». 

 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ηζρχνπλ θαη νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γεληθνχ 

Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ, φπσο ηζρχεη (Γ.Α.Κ. -Καλνληζκφο 651/2014 ηεο 

Δπηηξνπήο). 

 

Άπθπο 3 

Δθαπμοζηέο Γίκαιο 

1. Οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο ρνξεγνχληαη κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Α.Κ. Οη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη 

γηα φια ηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη ξεηά ζην παξφλ θαζεζηψο. 

2. Σηηο εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο γηα ηηο νπνίεο αμηνπνη-νχληαη θαη πφξνη ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Τακείσλ, έρνπλ εθαξκνγή νη 

πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ πνπ 

δηέπνπλ ηηο εληζρχζεηο απηέο. 

 

Άπθπο 4 

Γενικοί κανόνερ σοπήγηζηρ ηυν ενιζσύζευν 

Σηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ γεληθνί 

θαλφλεο: 

1. Δληαίν Δπελδπηηθφ Σρέδην (άξζξν 14 παξ. 13 εδ. α' Γ.Α.Κ.). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ ζεσξείηαη φηη 

απνηειεί εληαίν επελδπηηθφ ζρέδην θαη θάζε αξρηθή επέλδπζε ηνπ ίδηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε επίπεδν νκίινπ) πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
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ή ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αξρίδεη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ γηα άιιε εληζρπφκελε επέλδπζε ζηελ 

ίδηα Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Nuts 3) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1059/2003 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 154). Ωο εκεξνκελία 

έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λνείηαη ε πξαγκαηηθή 

εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Όηαλ ην εληαίν 

επελδπηηθφ ζρέδην απνηειεί κεγάιν επελδπηηθφ ζρέδην (επηιέμηκν θφζηνο άλσ 

ησλ 50.000.000€) ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο γηα ην εληαίν έξγν δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πξνζαξκνζκέλν πνζφ ελίζρπζεο γηα κεγάια 

επελδπηηθά ζρέδηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

11. 

2. Καλφλεο Σψξεπζεο 

α. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ θαζεζηψησλ ηνπ παξφληνο 

επηηξέπεηαη λα ππαρζνχλ ζε άιιν θαζεζηψο εληζρχζεσλ ή θαζεζηψο 

εληζρχζεσλ «ήζζνλνο ζεκαζίαο» (de minimis), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζψ-

ξεπζε ησλ εληζρχζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ παξφληνο κε ηηο εληζρχζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ άιισλ θαζεζηψησλ γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ νδεγεί 

ζε ππέξβαζε ηεο έληαζεο ή ησλ πνζψλ ελίζρπζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Γεληθφ 

Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ (Γ.Α.Κ.), ζηνπο Καλνληζκνχο «ήζζνλνο ζεκαζίαο» 

(de minimis) ή ζηελ νηθεία απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 Γ.Α.Κ. 

β. Γηα λα εμαθξηβσζεί ε ηήξεζε ησλ νξίσλ ζηηο κέγηζηεο εληάζεηο ελίζρπζεο 

θαη ζηα κέγηζηα πνζά ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γ.Α.Κ. γηα ην παξφλ 

θαζεζηψο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη θαηά πεξίπησζε ζην εληζρπφκελν επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζηελ 

επηρείξεζε θαη ειέγρεηαη ε πεξίπησζε ηερλεηήο θαηάηκεζεο ηνπ (άξζξα 4 

παξ. 2 θαη 8 παξ. 1 Γ.Α.Κ.). 

γ. Σε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ησλ εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο κε ελσζηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία ππφθεη-ηαη ζε θεληξηθή δηαρείξηζε απφ ηα ζεζκηθά 

φξγαλα, ηνπο νξγαληζκνχο, ηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο ή άιινπο θνξείο 

ηεο Έλσζεο θαη δελ ηειεί ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ηνπ Κξάηνπο, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 παξ. 2 Γ.Α.Κ. 

3. Αξρή «Deggendorf» 

Σηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζρέδηα 

θνξέσλ γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθηεζεο εληζρχζεσλ 

θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

νη εληζρχζεηο απηέο έρνπλ θεξπρζεί παξάλνκεο θαη αζπκβίβαζηεο πξνο ηελ 



εζσηεξηθή αγνξά (άξζξν 1 παξ. 4 πεξηπηψζεηο α' θαη β' Γ.Α.Κ.). Κάζε 

επελδπηήο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν, 

νθείιεη λα δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη νπνηαδήπνηε θξαηηθή ελίζρπζε ζε βάξνο 

ηεο νπνίαο έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

4. Φαξαθηήξαο Κηλήηξνπ 

Οη εληζρχζεηο ησλ θαζεζηψησλ ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν, κε ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 Γ.Α.Κ., γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ή 

έξγσλ θαη δελ παξέρνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα αλέπηπζζε 

νχησο ή άιισο ν δηθαηνχρνο, αθφκε θαη αλ δελ ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε ελίζρπζε. 

Οη εληζρχζεηο έρνπλ ραξαθηήξα θηλήηξνπ, κφλν εθφζνλ ν δηθαηνχρνο έρεη 

ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ελίζρπζεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ είλαη ην πξψην ρξνληθά ζεκείν κεηαμχ είηε ηεο έλαξμεο 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε είηε ηεο πξψηεο 

λνκηθά δεζκεπηηθήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ παξαγγειία εμνπιηζκνχ ή 

άιιεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ θαζηζηά κε αλαζηξέςηκε ηελ επέλδπζε. Η 

αγνξά γεο θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ιήςε αδεηψλ θαη ε 

εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, δελ 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 (άξζξν 2 ζηνηρείν 23 Γ.Α.Κ.). Η έλαξμε εξγαζηψλ 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

5. Καλφλαο κε δηάθξηζεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Τα 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. Η αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο εππαζψλ νκάδσλ δηαζθαιίδεηαη εθφζνλ ην επελδπηηθφ 

ζρέδην πεξηιακβάλεη δηαθξηηέο επηιέμηκεο δαπάλεο ζε ελζψκαηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο/πξνζπειαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία ή/θαη 

αλαιχεηαη ζε εηδηθφ εδάθην ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηαζθαιίδεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε. 

 

 



Άπθπο 5 

Όποι και πποϋποθέζειρ ςπαγυγήρ 

1. Σπκκεηνρή θνξέα ζην θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε κε εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ 

(25%) απηνχ δελ πεξηέρεη θακία θξαηηθή ελίζρπζε, δεκφζηα ζηήξημε ή παξνρή 

(άξζξν 14 παξ. 14 Γ.Α.Κ.). 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην εληζρπφκελν θφζηνο ζπκβαηηθήο επέλδπζεο 

ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ απηνχ, αθνχ αθαηξεζεί 

ην πνζφ ηεο αηηνχκελεο επηρνξήγεζεο εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα, θαη κπνξεί λα θαιχπηεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

Α. Κάιπςε ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηκήκαηνο 

απηνχ κε ίδηα θεθάιαηα: 

α. κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ απφ λέεο εηζθνξέο ζε κεηξεηά ησλ εηαίξσλ. 

Η αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο ή ζηνπο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε αχμεζε έρεη 

σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λένπ θεθαιαίνπ σο ίδηα 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ 

εηαίξσλ ή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζήο ηνπο θαηά πεξίπησζε, θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην θεθάιαην απηφ απνδεδεηγκέλα πθίζηαηαη κε ηε 

κνξθή δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο θαη δελ έρεη αλαισζεί. 

β. κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε πθηζηάκελσλ θνξνινγεζέλησλ απνζεκαηηθψλ θαη 

θεξδψλ εηο λένλ. Τν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη ππφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: i) θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δηαπηζηψλεηαη 

ε επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

κείνλ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο), κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα κε ίδηα θεθάιαηα, θαη ii) ηα θνξνινγεζέληα 

απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα ηνπ θνξέα 



ηεο επέλδπζεο βάζεη δηαηάμεσλ νη νπνίεο δελ εκπεξηέρνπλ φξνπο 

ζρεκαηηζκνχ θαη ρξήζεο ηνπο πνπ λα αληηηίζεληαη ζηνπο θαλφλεο ρνξήγεζεο 

εληζρχζεσλ θαη δελ έρνπλ δεζκεπζεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο 

ζθνπνχο. 

γ. κε ηελ αλάισζε πθηζηάκελσλ θνξνινγεζέλησλ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ 

εηο λένλ, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή δεζκεχνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

θαη δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε επηά εηψλ 

πξνθεηκέλνπ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ή πέληε εηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ή ηξηψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα κηθξέο ή πνιχ κηθξέο, απφ 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. Τν πξνεγνχκελν εδάθην 

εθαξκφδεηαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: i) θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δηαπηζηψλεηαη ε επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κείνλ βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο), κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ησλ δηαζεζίκσλ ηεο, πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα κε 

ίδηα θεθάιαηα, θαη ii) ηα θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ 

πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο βάζεη δηαηάμεσλ νη 

νπνίεο δελ εκπεξηέρνπλ φξνπο ζρεκαηηζκνχ θαη ρξήζεο ηνπο πνπ λα 

αληηηίζεληαη ζηνπο θαλφλεο ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ θαη δελ έρνπλ δεζκεπζεί 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο. 

δ. κε εθπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο (πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά γήπεδα, θηίξηα, θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ,) κε απφδεημε ηεο 

δπλαηφηεηαο πψιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζφ πνπ δχλαηαη λα 

ιεθζεί ππφςε γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νξίδεηαη αλά πεξίπησζε 

σο εμήο: i. Σηελ πεξίπησζε γεπέδνπ ή θηεξίνπ, ην πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο 

ηνπ αμίαο, ii. Σηελ πεξίπησζε κεραλήκάησλ ην πνζφ ηεο 

εθηίκεζεο αλεμάξηεηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή. 

Β. Κάιπςε ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηκήκαηνο 

απηνχ κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε: 

α. κε ηξαπεδηθφ δάλεην ή δάλεην απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο ή 

νκνινγηαθφ δάλεην εθδηδφ-κελν κε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ηξηεηνχο 

ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο ηνπ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Σχκθσλα κε ξεηή πξφβιεςε ηεο ζρεηηθήο 

δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ην σο άλσ δάλεην ζπλάπηεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 



Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο εμαζθαιίζεηο ηνπ δαλείνπ 

εκπεξηέρεηαη ελερπξίαζε κεηξεηψλ θαη ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

αηηείηαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηκήκαηνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κε ίδηα 

θεθάιαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε επάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ, απηά ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην απαηηνχκελν πνζφ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πνζφ 

ηεο ελερπξίαζεο. 

Σην Παξάξηεκα 1 νξίδνληαη ηα απνδεθηά δηθαηνινγε-ηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο θάιπςεο ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

απφ ην θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Γ ηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην παξέρεηαη επηδφηεζε 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο επί ησλ δαπαλψλ ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

ε θάιπςε ηνπ κε εληζρπφκελνπ ηκήκαηνο απηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε 

ίδηα θεθάιαηα ή κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπο ηξφπνπο ησλ πεξηπηψζεσλ Α θαη Β. 

2. Διάρηζην χςνο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

Τν ειάρηζην επηιέμηκν χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ ππαγσγή επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο ελίζρπζεο νξίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ 

θνξέα, ήηνη: α. γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

(500.000) επξψ, 

β. γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ 

πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ, γ. γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ 

εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ, 

δ. γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) 

επξψ, 

ε. γηα ηηο Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ.Σ.Δπ.) ηνπ 

λ. 4430/2016 (Α' 205), θαζψο θαη ηνπο Αγξνηηθνχο Σπλεηαηξηζκνχο (ΑΣ), ηηο 

Οκάδεο Παξαγσγψλ (ΟΠ) θαη ηηο Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο Σπκπξάμεηο (ΑΔΣ) ηνπ 

λ. 4384/2016 (Α' 78) ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο, ην κέγεζνο ηνπ θνξέα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εηαηξηθή ζχλζεζε πνπ 

δειψλεηαη φηη απηφο ζα έρεη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζεο, θαη φρη κε βάζε ηελ εηαηξηθή ζχλζεζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ππαγσγήο. Γ ηα ην ιφγν απηφ ν θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη 

ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηελ εηαηξηθή 

ζχλζεζε φπσο ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο εξγαζηψλ θαη λα ππνβάιεη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο (νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο 
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πθηζηάκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο απηψλ γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο). 

3. Πεξηερφκελν επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Τα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζην παξφλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ην ραξαθηήξα αξρηθήο επέλδπζεο (άξζξν 2 ζηνηρείν 49 

Γ.Α.Κ.) θαη ζπγθεθξηκέλα λα πιεξνχλ κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. Γεκηνπξγία λέαο κνλάδαο. 

β. Δπέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο κνλάδαο. Η πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ιφγσ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη 

απνδεθηή κφλνλ εθφζνλ ε πθηζηάκελε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο κπνξεί λα 

πηζηνπνηεζεί απφ επίζεκα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

γ. Γηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο 

πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηήλ, κε ηνλ φξν φηη νη επηιέμηκεο δαπάλεο 

ππεξβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 200% ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ, φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην 

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ έρεη θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο κία ηνπιάρηζηνλ θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε ή πνπ ζηα ππνβιεζέληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δελ απνηππψλεηαη 

ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε, ηεθκαίξεηαη ε κε πιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θξηηεξίνπ. 

δ. Θεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο 

κνλάδαο, κε ηνλ φξν γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 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. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

απνηππψλνληαη ζαθψο νη ζπλδεφκελεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα απνζβέζεηο, 

ηεθκαίξεηαη ε κε πιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ. 

ε. Απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 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. 

Σε πεξίπησζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ σο θχξην ηφπν εγθαηάζηαζεο 

πεξηνρή πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 

ζηνηρείν γ' ηεο Σπλζήθεο (Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ), νη 

εληζρχζεηο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρνξεγνχληαη κφλν γηα αξρηθή επέλδπζε 

γηα λέα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ωο λέα 



νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ 

ίδηα ηάμε (ηεηξαςήθηνο αξηζκεηηθφο θσδηθφο ΚΑΓ ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο) κε 

ήδε αζθνχκελε απφ ην θνξέα δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άπθπο 6 

Γικαιούσοι ςπαγόμενυν επενδςηικών ζσεδίυν 

1. Γηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη έρνπλ κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

α. αηνκηθή επηρείξεζε, εθ' φζνλ ην επηιέμηκν χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ 

β. εκπνξηθή εηαηξεία, 

γ. ζπλεηαηξηζκφο, 

δ. Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ.Σ.Δπ.) ηνπ λ. 4430/2016 (Α' 

205), Αγξνηηθνί Σπλεηαηξηζκνί (ΑΣ), Οκάδεο Παξαγσγψλ (ΟΠ), Αγξνηηθέο 

Δηαηξηθέο Σπκπξάμεηο (ΑΔΣ) ηνπ λ. 4384/2016 (Α' 78), 

ε. ππφ ίδξπζε ή ππφ ζπγρψλεπζε εηαηξείεο, κε ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζηφηεηαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ζη. επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή θνηλνπξαμίαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε θαηαρψξηζήο ηνπο ζην ΓΔΜΗ, 

δ. δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγαηξηθέο ηνπο, εθφζνλ: 

αα. δελ ηνπο έρεη αλαηεζεί ε εμππεξέηεζε δεκφζηνπ ζθνπνχ, 

ββ. δελ έρεη αλαηεζεί απφ ην θξάηνο απνθιεηζηηθά ζε απηνχο ε πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ, 

γγ. δελ επηρνξεγείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο κε δεκφζηνπο πφξνπο γηα ην δηάζηεκα 

ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 21. 

2. Οη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ην επηιέμηκν χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ θαη ππάγνληαη ζηα 

θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ηε λνκηθή 

κνξθή εκπνξηθήο εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

3. Γελ ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη θαη εμαηξνχληαη απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο 

θαζεζηψηνο: 

α) νη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 18 ηνπ 

άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ. (πεξ. γ' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 Γ.Α.Κ.), 
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β) επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηα δχν (2) έηε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

γηα ελίζρπζε έρνπλ πξνβεί ζε κεηεγθαηάζηαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθή επέλδπζε θαη γηα ηελ 

νπνία δεηείηαη ε ελίζρπζε ή δελ δεζκεχνληαη φηη δελ ζα ην πξάμνπλ κέζα ζε 

πεξίνδν δχν (2) εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο γηα ηελ 

νπνία δεηείηαη ε ελίζρπζε. Ωο «κεηεγθαηάζηαζε» νξίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο 

ίδηαο ή παξεκθεξνχο δξαζηεξηφηεηαο ή κέξνπο απηήο απφ επηρεηξεκαηηθή 

εγθαηάζηαζε ζην έδαθνο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο ζπκθσλίαο 

ΔΟΦ (αξρηθή εγθαηάζηαζε) ζε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εληζρπφκελε επέλδπζε ζην έδαθνο άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο ζπκθσλίαο ΔΟΦ (εληζρπφκελε εγθαηάζηαζε). 

γ) επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

πξσηνβνπιία θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

εθηέιεζεο έξγνπ, παξαρψξεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Άπθπο 7 

Τπαγόμενα και εξαιπούμενα επενδςηικά ζσέδια 

1. Σην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα 

φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ 

παξαγξάθσλ. 

2. Γελ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ επελδπηηθά 

ζρέδηα: Α. Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηνπ άξζξνπ 13 Γ.Α.Κ. θαηά 

θαηεγνξία: 

αα) ζηνλ ηνκέα ηνπ ράιπβα, φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν 43 ηνπ άξζξνπ 2 

Γ.Α.Κ., θαηά θαηεγνξία, 

ββ) ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν 44 ηνπ 

άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ., θαηά θαηεγνξία, 

γγ) ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα, φπσο ν άλζξαθαο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν 13 ηνπ 

άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ., ζρεηηθά κε θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο ηε βηνκεραλία άλζξαθα, 

δδ) ζηνλ ηνκέα ηεο λαππεγίαο, 

εε) ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ππνδνκψλ ελέξγεηαο 

ζηζη) ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ (θαη ε ζπλαθήο ππνδνκή), φπσο νξίδεηαη ζην 

ζηνηρείν 45 ηνπ άξζξνπ 2 Γ.Α.Κ., θαηά θαηεγνξία. 

Β. Με βάζε ηελ «Δζληθή Ολνκαηνινγία Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ - 

Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο 2008» 

[π.α. 1100330/1954/ΓΜ/2008 (Β' 2149) θαη Δγθ./ Πνι. 1133/2008]: 

-02- Γαζνθνκία θαη Υινηνκία. 



-05- (Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε). 

-06- (Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.) 

-09.1- (Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ) 

-09.90.11- (Υπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμαγσγή ιηζάλζξαθα) θαη ελ 

γέλεη φπνηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ 

ράιπβα. 

-36- Σπιινγή, 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- Φνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ. 

-46- Φνλδξηθφ εκπφξην. Καη' εμαίξεζε εληζρχνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ 

Κ.Α.Γ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 θαη 

46.71.13.16 πνπ πινπνηνχληαη ζηα λεζηά, γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο. 

-47- Ληαληθφ εκπφξην. 

-49- Φεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ. 

-52- Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 4. 

-55- Καηαιχκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4. 

-56- Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο. 

-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 

ηαμηδίσλ 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, εμαηξνχκελσλ ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

-87- Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο, εμαηξνχκελσλ ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

-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 παξαγξάθνπ 3. 

-92- Τπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα. 

-93- Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπεξίπησζεο ζηζη' ηεο πεξίπησζεο β 

θαη 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 ζηζη' ηεο πεξίπησζεο β' 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. 

3. Σηνλ κε ππαγφκελν ζηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο ΚΑΓ -91- 

θαη' εμαίξεζε εληζρχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο: 

α. 91.01.11 (Υπεξεζίεο βηβιηνζεθψλ), β. 91.02 (Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ). 

4. α) Σηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο θαη ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηε κεηαθνξά 

δξαζηεξηνηήησλ θαη' εμαίξεζε ελη-ζρχνληαη νη θιάδνη: 

αα. 52.22.11.05 [Υπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ ιηκαληψλ (καξίλσλ)], 



ββ. 52.22.11.06 (Υπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο πδαηνδξνκί-σλ) 

γγ. 52.29.19.03 [Υπεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ πξνο ηξίηνπο (logistics)]. 

δδ 52.21.24.00 [Υπεξεζίεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο] - Δληζρχνληαη θαη' εμαίξεζε 

επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε δεκφζηαο ρξήζεο θιεηζηψλ 

ζηαζκψλ ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) ζέζεσλ, επηπιένλ εθείλσλ 

πνπ επηβάιιεη ν εθάζηνηε ηζρχνλ Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ κφληκσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ 

θαηαξηίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίαο ρξήζεσο, ππέξγεησλ 

ή ππφγεησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ. 

β) Σηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, θαη' εμαίξεζε ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα 

εληζρχζεσλ επελδπηηθά ζρέδηα: αα. ίδξπζεο ή επέθηαζεο μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αζηέξσλ, 

ββ. εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ 

αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αζηέξσλ, 

αθνχ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (έθδνζε 

ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο) ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 

νινθιήξσζεο ηεο πξνεγνχκελεο επέλδπζεο εθζπγρξνληζκνχ 

νινθιεξσκέλεο κνξθήο ηεο κνλάδαο, (εθφζνλ ηκήκα ηεο εληάζζεηαη 

ζην εμεηαδφκελν επελδπηηθφ ζρέδην). 

γγ. επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ 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, 

δδ. ίδξπζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο 

Τνπξηζηηθψλ Οξγαλσκέλσλ Καηαζθελψζεσλ (camping), ηα νπνία αλήθνπλ ή 

αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αζηέξσλ, 

εε. ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ εληφο ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ, ηα 

νπνία αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αζηέξσλ, 

ζηζη. εγθαηαζηάζεσλ Δηδηθήο Τνπξηζηηθήο Υπνδνκήο [ζπλεδξηαθά θέληξα, 

γήπεδα γθνιθ, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ζεκαηηθά πάξθα, 

εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ [κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο, θέληξα 

ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ - ζεξκαιηζκνχ, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, θέληξα 

αλαδσνγφλεζεο (spa)], θέληξα πξνπνλεηηθνχ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, 



νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα}, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

λ. 4276/2014 (Α' 155), 

δδ. ίδξπζεο μελψλσλ θηινμελίαο λέσλ, εθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη 

ζπλεηαηξηζκνί ή Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ. Σ.Δπ.). 

εε. μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο (condo hotels), φπσο νξίδνληαη ζηνλ 

λ. 4276/2014 (Α 155), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεηαβίβαζε ή ε 

καθξνρξφληα κίζζσζε ελη-ζρπφκελσλ ηκεκάησλ απηψλ ιακβάλεη ρψξα κεηά 

ηε ιήμε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ηεο 

επέλδπζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζεο. 

γ) Σηνλ ηνκέα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηαζθέδαζεο 

θαη ςπραγσγίαο θαη' εμαίξεζε εληζρχνληαη νη θιάδνη: 

α. 93.11.10.01 Υπεξεζίεο γεπέδσλ (4x4, 5x5 θ.ιπ.) πνδνζθαίξνπ, 

θαιαζνζθαίξηζεο, αληηζθαίξηζεο θ.ιπ., θαη β. 93.11.10.03 Υπεξεζίεο 

θνιπκβεηεξίνπ (πηζίλαο). 

δ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, 

Τνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Υπνπξγψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηελ έθδνζή ηεο, δχλαληαη λα 

θαζνξίδνληαη πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο νη νπνίεο ζα εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξ. β) ηεο 

παξνχζαο. 

ε) Σηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη' 

εμαίξεζε εληζρχνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία θέληξσλ 

απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 10 

ηνπ λ. 2072/1992 (Α' 125) θαη επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ παξνρή Σηέγεο 

Υπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

5. Σηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ππάγνληαη ηα 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ θνηλή απφθαζε αξηζκ. 108621/17-

10-2016 (Β'3410) «Καζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, 

πξνδηαγξαθψλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ 

ηνπ λ. 4399/2016 (Α' 117), επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

θαλ. (ΔΔ) αξηζκ. 651/2014 ηεο επηηξνπήο, απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη (Β' 4122/2017), κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο, πξνυπνζέζεηο, πξνδηαγξαθέο 

θαη πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ, φπσο ηζρχεη. 
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6. Σηνλ ηνκέα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ππάγνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα 

πνπ θαζνξίδνληαη 

α. ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ππ' αξ. 129229/24-11-2017 (ΦΔΚ 

Β'4122) «Καζνξηζκφο ησλ εηδψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα 

πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (MME), πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ 

ηνπ λ. 4399/2016 (Α' 117) θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξφζζεησλ φξσλ, 

πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο γηα 

ηελ παξνρή ησλ εληζρχζεσλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ ηνκέα απηνχ», κε ηνπο 

φξνπο, πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζε 

απηήλ, φπσο ηζρχεη, θαη 

β. ζηελ ππ' αξ. 88642/25-8-2020 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) θαζψο θαη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ 

λ. 4399/2016 (A'117), γηα ηα νπνία ην αηηνχκελν πνζφ ελίζρπζεο 

ζε αθαζάξηζην ηζνδχλακν επηρνξήγεζεο αλά επελδπηηθφ ζρέδην θαη αλά 

επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πε-ληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, 

θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξφζζεησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο γηα ηελ παξνρή 

ησλ εληζρχζεσλ ζε απηά ηα επελδπηηθά ζρέδηα» (Β' 3539). 

 

Άπθπο 8 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ πεπιθεπειακών ενιζσύζευν 

1. Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ λννχληαη νη θάησζη, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ: 

α. επελδπηηθέο δαπάλεο ζε ελζψκαηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, 

β. επελδπηηθέο δαπάλεο ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γ. ην κηζζνινγηθφ 

θφζηνο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ππνινγηδφκελν γηα πεξίνδν δχν (2) 

εηψλ απφ ηε δεκηνπξγία θάζε ζέζεο. 

2. Ωο επηιέμηκν θφζηνο νξίδεηαη ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο 

επηηξέπεηαη λα εληζρπζνχλ βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ. Ωο 

εληζρπφκελν θφζηνο νξίδεηαη ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ην 
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νπνίν ηειηθά εληζρχεηαη βάζεη ησλ νξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ παξφληνο. Γ ηα 

λα ζεσξεζεί έλα επελδπηηθφ ζρέδην νινθιεξσκέλν, ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο θαη φρη κφλν ηνπ εληζρπφκελνπ. 

3. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζε ελζψκαηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

α. Η θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν εθζπγρξνληζκφο θηη-ξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ θαη νη θαηαζθεπέο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Οη δαπάλεο απηέο αζξνηζηηθά δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ. Ο ζπληειεζηήο απηφο δηακνξθψλεηαη ζην 60% 

γηα ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ζην 70% γηα ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ηεο ππνπεξ. γγ' ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 4. Ο σο άλσ ζπληειεζηήο 

δηακνξθψλεηαη ζην 80% γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε θηίξηα, 

ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο δηαηεξεηέα. Οη δαπάλεο απηέο εληζρχνληαη 

θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη επί θαηαζθεπψλ πνπ είραλ ήδε ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο είηε ηνπ λ. 1337/1983 (Α' 33) είηε ηνπ λ. 4178/2013 (Α' 174) είηε ηνπ 

λ. 4495/2017 (Α' 167) θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ππαγσγήο ζηα 

θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο. Η έλαξμε θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 20 δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ ζην εγθεθξηκέλν 

θπζηθφ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπέο πνπ δελ έρεη 

πεξαησζεί ε σο άλσ δηαδηθαζία ξχζκηζήο ηνπο. 

β. Η αγνξά ηνπ ζπλφινπ ή θαη κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, φπσο θηίξηα, κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο, κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 

αα. ε επηρεηξεκαηηθή απηή εγθαηάζηαζε έρεη θιείζεη, ββ. ε αγνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πσιεηή, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα κηθξή επηρείξεζε, ε νπνία απνθηάηαη 

είηε απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ αξρηθνχ 

ηδηνθηήηε, 

γγ. ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο 

αγνξάο, 

δδ. αλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ έρνπλ ζην παξειζφλ επηρνξεγεζεί ή επηδνηεζεί 

κέζσ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ή άιισλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ πξηλ απφ ηελ 
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αγνξά ηνπο, ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αθαηξείηαη απφ ηηο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ππνβαιιφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ απφθηεζε επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο. 

γ. Η αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ θηλνχληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο εληαζζφκελεο 

κνλάδαο. 

δ. Τα 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. 

ε. Οη δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πνπ δελ αθνξνχλ ζε 

θηήξηα) θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

4. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη νη αθφινπζεο: 

α. κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη κε 

θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, 

β. ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πηζηνπνηήζεσλ, 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Οη σο άλσ πεξηγξαθφκελεο δαπάλεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

αα. λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ 

ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε θαη λα παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλεο κε ην έξγν, γηα ην 

νπνίν ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξ. αα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4399/2016. 

ββ. λα πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ζηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε, 

γγ. λα αγνξάδνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο απφ ηξίηνπο πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή. 

Γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη δαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ 

κπνξνχλ αζξνηζηηθά λα ππεξβνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ. Γηα ηηο MME ην αλψηαην 

πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 75%. 

5. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην εληζρπφκελν θφζηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εθηηκψκελν κηζζνινγηθφ θφζηνο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ 
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απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξέπεη λα πιεξνχ-ληαη 

ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. ην επελδπηηθφ έξγν ζπλεπάγεηαη θαζαξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηππσκέλεο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (EME) ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε θαη αληηζηνίρσο ζηελ επηρείξεζε, ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο EME ηνπ πξνεγνχκελνπ δσδεθακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ππαγσγήο, 

β. ε πιήξσζε φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ (3) 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε νινθιήξσζεο, 

γ. θάζε ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο επέλδπζεο, δηαηεξείηαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ζε επίπεδν NUTS 3) γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εηψλ γηα κεγάιεο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηξηψλ (3) εηψλ γηα 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο πιήξσζεο ηεο. 

δ. ν θνξέαο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ ελζψκαησλ ή/θαη άπισλ 

δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 8 θαη 9 πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλεηαη ην θπζηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηήξαο 

αξρηθήο επέλδπζεο θαηά ηα αλσηέξσ. 

ε. ην εληζρπφκελν κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

πεξηγξαθείζα αξρηθή επέλδπζε ππνινγηδφκελν γηα πεξίνδν δχν εηψλ. Σε 

πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ-νηθνλνκηθφ αληηθείκελν δελ πινπνηεζεί ζην ζχλνιν 

ηνπ, ην πξνθχπηνλ κηζζνινγηθφ θφζηνο αλαδηακνξθψλεηαη αλαιφγσο. 

6. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο: 

α. ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επέλδπζεο, 

β. ε αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ έσο έμη (6) ζέζεσλ, γ. ε αγνξά επίπισλ 

θαη ζθεπψλ γξαθείνπ, εθηφο αλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ, 

δ. ε αγνξά νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θαη αγξνηεκαρίσλ. Σε πεξίπησζε αγνξάο 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα εληζρπζεί ην ηκήκα ηεο δαπάλεο 

πνπ αθνξά ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ απηέο έρνπλ αλεγεξζεί, 

ε. ε εηζθνξά ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο αμίαο κεραλεκάησλ θαη ινηπψλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ, 

ζη. ε αλέγεξζε ή επέθηαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ 

αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ ηνχην έρεη 

παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην ή απφ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή έρεη 

κηζζσζεί απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηνλ 



ζθνπφ απηφλ γηα δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη έρεη λνκίκσο κεηαγξαθεί. 

Οη κηζζψζεηο απηέο κπνξεί λα θαηαξηίδνληαη θαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν εθφζνλ 

ηα ζηνηρεία ηνπο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ αληίζηνηρε πιαηθφξκα ηεο 

Γ.Γ.Π.Σ.Γ.Γ. (taxis) θαη ην ζπκθσλεηηθφ ηεο κίζζσζεο κεηαγξάθεηαη ζην 

αξκφδην Υπνζεθνθπιαθείν ή θαηαρσξείηαη ζην Κηεκαηνιφγην αξκνδίσο. Μεηά 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαγξαθήο, ε κίζζσζε απνθηά ηελ 

ηζρχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 618 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.. 

7. Γελ επηηξέπεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ δαπαλψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

κε ηηο εληζρχζεηο δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 9 γηα ηελ ίδηα επηιέμηκε δαπάλε. 

8. Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αξηζκ. 129229/ 24-11-2017 (Β' 4122). 

 

Άπθπο 9 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ εκηόρ πεπιθεπειακών ενιζσύζευν 

Οη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο νπνίεο 

παξέρνληαη άιιεο, πιελ ησλ πεξηθεξεηαθψλ, εληζρχζεηο, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Γ.Α.Κ., είλαη νη αθφινπζεο: 

Οη δαπάλεο εθηφο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ εληζρχ-νληαη κφλν ζε 

ζπλδπαζκφ κε δαπάλεο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ θαη κπνξνχλ λα αλέιζνπλ έσο ην αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 

εληζρπφκελνπ θφζηνπο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 11. 

1. Δπελδπηηθέο δαπάλεο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε MME (άξζξν 18 

Γ.Α.Κ.). Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζε κειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα 

επελδπηηθά ζρέδηα λέσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ κπνξεί λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο ή πεξηνδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νχηε λα 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

ηαθηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο θνξνινγηθψλ θαη λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ή 

δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λέεο ινγίδνληαη νη ππφ 

ζχζηαζε ή πθηζηάκελεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο δελ έρεη παξέιζεη επηαεηία απφ 

ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο ηνπο βάζεη ηεο θαηαρψξηζεο ηνπο ζην Γ.Δ.Μ.Η. ή ζηα 

νηθεία κεηξψα. 



2. Γαπάλεο εθθίλεζεο (άξζξν 22 Γ.Α.Κ.) γηα ηηο ππφ ίδξπζε κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ωο δαπάλεο εθθίλεζεο λννχληαη εθείλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη αξρηθή νξγάλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ απφθηεζε δηαξθψλ κέζσλ εθκεηαιιεχ-ζεσο, θαζψο 

θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

έμνδα θαηαξηίζεσο θαη δεκνζηεχζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηα έμνδα 

δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ηδξχζεσο, ηεο θαιχςεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, 

ηεο εθπνλήζεσο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κειεηψλ, ηα έμνδα 

εξεπλψλ, ηα έμνδα έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαζψο θαη ηα έμνδα 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθκεηαιιεχζεσο. 

3. Κάζε δαπάλε κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκε κφλν εθφζνλ εληάζζεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε κία εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. 

4. Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθηφο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηζρχνπλ νη 

πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αξηζκ. 

129229/24-11-2017 (Β' 4122). 

 

Άπθπο 10 

Δίδη Δνιζσύζευν 

1. Σηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζην παξφλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ 

παξέρνληαη ηα αθφινπζα είδε εληζρχζεσλ: 

α. Φνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη 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, αθαη-ξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη 

ή αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. Τν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο 

ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηνπ θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ 

θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ζπληζηά 

ηζφπνζν απνζεκαηηθφ, 

β. επηρνξήγεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη 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 12. 

γ. επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 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, 

δ. επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην κέξνπο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο 

(άξζξν 2, παξ. 31 Γ.Α.Κ.) ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξ-γνχληαη 

θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη νη νπνίεο δελ ιακβάλνπλ θακία 

άιιε θξαηηθή ελίζρπζε. 

2. Τα είδε εληζρχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 παξέρνληαη κεκνλσκέλα ή 

ζπλδπαζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

α) Οη εληζρχζεηο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο θαη ηεο επηδφηεζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παξέρνληαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά, γηα φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη δηθαηνχρσλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

β) Η ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο παξέρεηαη κφλν ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά κε ηηο 

εληζρχζεηο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή/θαη ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. Σε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε ζεσξήζεη φηη ην επελδπηηθφ ηεο 

ζρέδην εκπίπηεη ζε εηδηθή θαηεγνξία ελίζρπζεο ηνπ άξζξνπ 12 θαη επηιέμεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο (κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά κε άιια είδε 

ελίζρπζεο), αιιά θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνθχςεη φηη 

δελ πιεξείηαη ε σο άλσ πξνυπφζεζε, ην επελδπηηθφ ζρέδην απνξξίπηεηαη ζην 

ζχλνιν ηνπ. 

γ) Η ελίζρπζε ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο παξέρεηαη κφλν 

απηνηειψο θαη κφλν επί ησλ δαπαλψλ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο 

δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο. 

δ) Τα είδε εληζρχζεσλ πνπ παξέρνληαη ζπλδπαζηηθά ζπλππνινγίδνληαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ελίζρπζεο ηνπ θάζε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

3. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο σο «ζπκβαηηθή επέλδπζε» ινγίδεηαη ην ηκήκα 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δελ απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 



4. Γηα λα δηθαηνχληαη νη ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ηηο εληζρχζεηο ηεο 

επηρνξήγεζεο ή/θαη ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξέπεη λα 

έρνπλ εκθαλίζεη θέξδε πξν θφξσλ ζε κία θαη' ειάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά (7), πξηλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο. Σε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε επηιέμεη έλα απφ ηα δχν απηά 

είδε εληζρχζεσλ, αιιά θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνθχςεη ε κε πιήξσζε ηεο σο άλσ πξνυπφζεζεο, ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απνξξίπηεηαη ζην ζχλνιν ηνπ. Ο φξνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

δελ θαηαιακβάλεη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 6, ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, ηηο ππφ ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 12γ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξείαο, θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ηα ηειεπηαία επηά (7) έηε πξηλ απφ ην 

έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο. 

5. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 θαη 

εκπεξηέρνπλ αγνξά θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ ή/θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, εθφζνλ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ελίζρπζεο 

ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ηε 

ιάβνπλ είηε απηνηειψο είηε ζπλδπαζηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο, ζε αλαινγία (κίγκα) εληζρχζεσλ πνπ ζα δειψλεηαη απφ ην θνξέα 

ηεο επέλδπζεο ζην ΠΣΚΔ θαηά ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ θαη δελ ζα κπνξεί 

λα κεηαβιεζεί ζε θαλέλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

6. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 θαη 

επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

λα ηε ιάβνπλ είηε απηνηειψο είηε ζπλδπαζηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπκβαηηθήο επέλδπζεο, ζε αλαινγία (κίγκα) 

εληζρχζεσλ πνπ ζα δειψλεηαη απφ ην θνξέα ηεο επέλδπζεο ζην ΠΣΚΔ θαηά 

ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ θαη δελ ζα κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε θαλέλα 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο 

έρεη επηιέμεη ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο θαη ην επελδπηηθφ ζρέδην 

εκπεξηέρεη θαη ηκήκα αγνξάο κεραλνινγηθνχ ή/θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα ην νπνίν επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηεο ελίζρπζεο 

ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε αλαινγία (κίγκα) κεηαμχ 

επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη θνξνινγηθήο απαιιαγήο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσηηθά ε ίδηα κε απηή πνπ δειψζεθε 

κεηαμχ επηρνξήγεζεο θαη θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα ην ηκήκα ηεο 

ζπκβαηηθήο επέλδπζεο. 

 



Άπθπο 11 

Δνηάζειρ και ύτη ενιζσύζευν 

Οη εληζρχζεηο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

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 (φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 2) θαη θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

1. Δληάζεηο θαη χςε εληζρχζεσλ γηα δαπάλεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ 

α. Σηηο δαπάλεο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ρνξεγνχληαη νη κέγηζηεο εληάζεηο 

εληζρχζεσλ (εγθεθξηκέλα αλψηαηα φξηα πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ) φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο ππαγσγήο Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (Φ.Π.Δ.), ν νπνίνο 

αλαξηάηαη ζηνλ νηθείν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Οη 

κέγηζηεο εληάζεηο εληζρχζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζην Φ.Π.Δ. αλαθέξνληαη 

ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη πξνζαπμάλνληαη θαηά 10% γηα κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη θαηά 20% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

β. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απμεκέλεο εληάζεηο 

εληζρχζεσλ ηνπ Φ.Π.Δ. δελ ηζρχνπλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο 

δαπάλεο άλσ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) επξψ. Ο 

αλσηέξσ πεξηνξηζκφο εθαξκφδεηαη, επίζεο, θαη ζηηο εθηφο πεξηθεξεηαθψλ 

εληζρχζεσλ επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 9. 

γ. Σηηο εληζρπφκελεο πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α' ηεο Σπλζήθεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζην Φ.Π.Δ., νη εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη γηα αξρηθέο επελδχζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ δηθαηνχρνπ. Σηηο εληζρπφκελεο πεξηνρέο πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ' ηεο 

Σπλζήθεο (Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ), νη εληζρχζεηο κπνξνχλ λα 

ρνξεγνχληαη ζε MME γηα νπνηαδήπνηε κνξθή αξρηθήο επέλδπζεο, ελψ ζε 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρνξεγνχληαη κφλν γηα αξρηθή επέλδπζε γηα λέα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ωο λέα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ ίδηα ηάμε 



(ηεηξαςήθηνο αξηζκεηηθφο θσδηθφο ΚΑΓ ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο) κε ήδε 

αζθνχκελε απφ ην θνξέα δξαζηεξηφηεηα. 

δ. Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο άλσ ησλ πελήληα 

εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) επξψ (κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα) ην αλψηαην 

πνζφ ελίζρπζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

αα. γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα (50.000.000) επξψ 

παξέρεηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο έληαζεο 

πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο ζηελ νηθεία πεξηνρή, εμαηξνπκέλεο ηεο απμεκέλεο 

έληαζεο ελίζρπζεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (αλψηαην πεξηθεξεηαθφ 

φξην), 

ββ. γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα πελήληα εθαηνκκχξηα 

(50.000.000) επξψ θαη κέρξη εθαηφ εθαηνκκχξηα (100.000.000) επξψ 

παξέρεηαη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αλψηαηνπ πεξηθεξεηαθνχ νξίνπ, 

γγ. γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ εθαηνκκχξηα 

(100.000.000) επξψ δελ παξέρεηαη θαλέλα πνζνζηφ ελίζρπζεο. 

2. Δληάζεηο θαη χςε εληζρχζεσλ γηα δαπάλεο εθηφο πεξηθεξεηαθψλ 

εληζρχζεσλ 

α. Η έληαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 

νξίδεηαη ζην 50% απηψλ. Οη δαπάλεο απηέο εληζρχνληαη κέρξη πνζνζηνχ 5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εληζρπφκελνπ θφζηνπο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ θαη έσο ηνπ 

πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, 

β. Η έληαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 

νξίδεηαη ζην 100% απηψλ. Οη δαπάλεο απηέο εληζρχνληαη κέρξη πνζνζηνχ 

10% ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ θαη έσο ηνπ 

πνζνχ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 

3. Τν ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο αλά ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ. Οη 

εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε θνξέα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ 

ζσξεπηηθά ηα είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000) επξψ γηα κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε θαη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα (30.000.000) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ή ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 4 Γ.Α.Κ.. Οη 

πεξηνξηζκνί απηνί ηζρχνπλ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ 

αίηεζε ηνπ θνξέα γηα ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. Τν ππεξβάιινλ 

πνζφ ελίζρπζεο πεξηθφπηεηαη αλαινγηθά θαηά είδνο ελίζρπζεο θαη νκάδα 

δαπαλψλ. 



4. Γηα ηηο εληάζεηο θαη ηα χςε εληζρχζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηζρχνπλ νη επηπιένλ πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αξηζκ. 129229/24-11-2017 (Β' 4122). 

 

Άπθπο 12 

Διδικέρ καηηγοπίερ ενιζσύζευν 

Σην παξφλ θαζεζηψο, παξέρεηαη επηπιένλ ησλ εηδψλ ελίζρπζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ε ελίζρπζε ηεο 

επηρνξήγεζεο ζπκβαηηθήο επέλδπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη θνξείο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

α. Δίλαη εμσζηξεθείο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο: σο ηέηνηεο νξίδνληαη νη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αχμεζαλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο, δειαδή ην ιφγν αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ ηνπο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο, είηε ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ απφ ην 

έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, είηε ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ απφ ην 

έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ νη 

εμαγσγέο ηνπο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπο ην ηξίην έηνο πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, είηε θαη ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε αχμεζεο ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηνπο, εθφζνλ νη εμαγσγέο ηνπο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην 85% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην ηξίην έηνο πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αχμεζεο 

ησλ εμαγσγψλ νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θιείζεη ηέζζεξηο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο. 

β. Δίλαη θαηλνηφκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Καηλνηφκεο ζεσξνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο έρνπλ ππεξβεί 

ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, γηα έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηα ηξία (3) ηειεπηαία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

γ. Δίλαη επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγρψλεπζε αλεμάξηεησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ. Παξάξηεκα Ι ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 364/2004), κε απνξξφθεζε είηε κε δεκηνπξγία 

λέαο εηαηξείαο, απνθιεηφκελεο ξεηά ηεο εμαγνξάο. Οη αλεμάξηεηεο MME ζα 

πξέπεη λα πθίζηαλην θαηά ηελ 22-62016, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 



λ. 4399/2016, ελψ ε ζπγρψλεπζε ζα πξέπεη λα (έρεη) πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε 

εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

δ. Δίλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αχμεζαλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

(κε βάζε ηηο Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο) ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Υπνινγίδεηαη ε κεηαβνιή κεηαμχ ησλ EME ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξηλ ηελ 

αίηεζε ππαγσγήο (ινγίδεηαη σο πξψην έηνο) θαη ησλ EME απφ ηνλ 25ν έσο 

ηνλ 36ν κήλα πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο (ινγίδεηαη σο ηξίην έηνο). Η ελίζρπζε 

απηή παξέρεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ηνπιάρηζηνλ 36 κήλεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο θαη ην αθέξαην κέξνο ηεο πνζνηηθήο 

αχμεζεο ησλ ΔΜΔ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

κεδελφο. 

ε. Δίλαη ζπλεηαηξηζκνί, Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ.Σ.Δπ.) 

ηνπ λ. 4430/2016 (Α' 205), Αγξνηηθνί Σπλεηαηξηζκνί (ΑΣ), Οκάδεο Παξαγσγψλ 

(ΟΠ), Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο Σπκπξάμεηο (ΑΔΣ) ηνπ λ. 4384/2016 (Α' 78), 

ζη. Δίλαη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα πινπνηνχληαη ζε 

έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο Τερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσλίαο (Τ.Π.Δ.) 

θαη αγξνδηαηξνθήο, σο θχξην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, 

δ. Δίλαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηηπγράλνπλ απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία, 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ (Παξάξηεκα 4). 

ε. Δίλαη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ην ππαγφκελν επελδπηηθφ ζρέδην 

πινπνηείηαη ζε Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο (Β.Δ.ΠΔ.), 

Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα (Δ.Π.) εμαηξνπκέλσλ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ 

Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο (Δ.Π.Δ.Β.Ο.), Τερλνινγηθά Πάξθα θαη 

Θχιαθεο Υπνδνρήο Καηλνηφκσλ Γξαζηεξηνηήησλ (Θ.Υ.Κ.Τ.) θαη δελ αθνξνχλ 

ζε εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο εληζρπφκελεο 

επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, εληζρχνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα ίδξπζεο λέσλ 

κνλάδσλ ή ηα επελδπηηθά ζρέδηα πθηζηάκελσλ κνλάδσλ γηα λέα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. Ωο λέα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ ίδηα ηάμε 

(ηεηξαςήθηνο αξηζκεηηθφο θσδηθφο ΚΑΓ ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο) κε ήδε 

αζθνχκελε απφ ην θνξέα δξαζηεξηφηεηα. 

ζ. Δίλαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη ζηηο εηδηθέο 

πεξηνρέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ηνπ λ. 4399/2016, 

θαζψο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πεξ. ζ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4399/2016. 
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η. Δίλαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη ζε πεξηνρέο 

κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο πξν-ζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: Αγαζνλήζη, Κάιπκλνο, Καζηειφξηδν, Κσο, Λέξνο, 

Λέζβνο, Σάκνο, Σχκε, Φίνο. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 

 

Άπθπο 13 

Τποβολή αίηηζηρ ςπαγυγήρ 

1. Τν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε 

δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (Π.Σ.Κ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265). 

2. Οη αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ππνβάιινληαη σο εμήο: 

α. επελδπηηθά ζρέδηα επηιέμηκνπ χςνπο έσο θαη ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ 

(3.000.000) επξψ, πνπ πινπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο, 

ππνβάιινληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Φψξαο. Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ νη αηηήζεηο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Γσδεθαλήζνπ ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Γσδεθαλήζνπ, 

β. επελδπηηθά ζρέδηα επηιέμηκνπ χςνπο άλσ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ 

(3.000.000) επξψ, πνπ πινπνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ππνβάιινληαη 

ζηε Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (πξψελ 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο), 

γ. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ γηα φια ηα ππφινηπα επελδπηηθά ζρέδηα. 

3. Η αίηεζε ππαγσγήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΣΚΔ). 

Με ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξέρεηαη απφ ην ΠΣΚΔ κνλαδηαίνο 

αξηζκφο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πνπ αθνινπζεί ηε ζεηξά ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο θαη απνηειεί ην ζηνηρείν ζεκειίσζεο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο 

κέρξη ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 
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Η αίηεζε παξαιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαη ιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά αξηζκφ πξσηνθφιινπ ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζην 

θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ παξάιιεια κε ηελ έλδεημε ηεο παξαιαβήο. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ίδην θνξέα αίηεζεο ππαγσγήο ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαζεζηψηα εληζρχζεσλ, γηα ην ίδην επελδπηηθφ ζρέδην ή 

ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα 

ππαγσγή επέλδπζεο, ε νπνία είηε ζην ζχλνιν ηεο, είηε ελ κέξεη, έρεη ήδε 

ππαρζεί ζηηο εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο ή άιισλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο. Οη σο 

άλσ αηηήζεηο απνξξίπηνληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο, ην δε νηθείν παξάβνιν θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Κάζε 

επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα δηαξζξψλεηαη ζε κία ελφηεηα, λα είλαη 

νινθιεξσκέλν, λα έρεη ην ραξαθηήξα αξρηθήο επέλδπζεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, λα πινπνηείηαη ζε έλαλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. 

5. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, απαηηείηαη παξάβνιν πνπ 

νξίδεηαη ζην 0,0005 ηνπ επηιέμηκνπ χςνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σε θάζε 

πεξίπησζε ην σο άλσ πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ ηξηαθν-ζίσλ 

(300) επξψ θαη αλψηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Τα σο άλσ πνζά 

κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 

Άπθπο 14 

Πεπιεσόμενο και διαδικαζία αξιολόγηζηρ 

1. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο είλαη ζπγθξηηηθή θαη 

νινθιεξψλεηαη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

θχθινπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

παξαιεθζεηζψλ αηηήζεσλ ππαγσγήο πεξηιακβάλεη: 

α. Έιεγρν πιεξφηεηαο, β. έιεγρν λνκηκφηεηαο γ. αμηνιφγεζε εχινγνπ 

θφζηνπο θαη έιεγρν δεηθηψλ βαζκνινγίαο δ. βαζκνινγηθή θαηάηαμε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ε. έθδνζε εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο 

γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο, ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο, ε αμηνιφγεζε εχινγνπ 

θφζηνπο θαη ν έιεγρνο δεηθηψλ βαζκνινγίαο ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο ηνπ 

παξφληνο θαζεζηψηνο αλαηίζεηαη ζε αμηνινγεηέο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ 

Πηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ (ΔΜΠΑ) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4399/2016, νη 

νπνίνη επηιέγνληαη απφ ην νηθείν Μεηξψν κε ηπραία ειεθηξνληθή επηινγή 

κέζσ ΠΣΚΔ. 

Ο αμηνινγεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί ηνλ 

Οδεγφ Γενληνινγίαο Αμηνινγεηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 
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Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Σηνλ Οδεγφ Γενληνινγίαο εμεηδηθεχνληαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ αμηνινγεηψλ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε κε 

ζπκκφξθσζε ηνπο ζε απηέο. Ο Υπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

εθδίδεη ηνλ Οδεγφ Αμηνιφγεζεο Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 

πεξ. α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4399/2016, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ πιεξφηεηαο, ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκφηεηαο 

θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, πξφηππα θφζηε γηα είδε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

θαη ινηπέο νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο. 

2. Πεξηερφκελν θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

α. Έιεγρνο πιεξφηεηαο 

Η πιεξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ειέγρεηαη απφ κέινο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Αμηνινγεηψλ, ην νπνίν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ ππνρξενχηαη λα 

απνδερηεί ή λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα ηε ζρεηηθή ρξέσζε. Τν απνηέιεζκα 

ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή ζην ΠΣΚΔ εληφο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηελ ψξα απνδνρήο ηεο ρξέσζεο, άιισο ην επελδπηηθφ ζρέδην 

αλαηίζεηαη εθ λένπ πξνο έιεγρν πιεξφηεηαο ζε άιινλ αμηνινγεηή κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο δηελεξγείηαη κε βάζε ηππνπνηεκέλν 

ζχζηεκα ειέγρνπ πιεξφηεηαο. 

Καηά ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο δελ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο 

δηεπθξηληζηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο 

ππνβάιεη δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία νηθεηνζειψο, απηά δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

αθφκα θαη αλ δελ έρεη εθπλεχζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ππαγσγήο. Δθφζνλ ε ππνβιεζείζα αίηεζε θξηζεί πιήξεο, ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ν θνξέαο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ελεκεξψλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ην 

ΠΣΚΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο θαηά 

ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σχζηεκα θαη ην επελδπηηθφ ζρέδην 

πξνσζείηαη πεξαηηέξσ. Δάλ ην επελδπηηθφ ζρέδην απνξξηθζεί γηα ιφγνπο κε 

πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, ν θνξέαο ππνδνρήο επαλεμεηάδεη ηελ 

πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο σο πξνο ηα ζεκεία γηα ηα νπνία θξίζεθε κε πιήξεο. 

Δάλ ν θνξέαο ππνδνρήο δηαπηζηψζεη φηη ε αίηεζε είλαη πιήξεο, ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ν θνξέαο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ελεκεξψλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ην 

ΠΣΚΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο θαηά 
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ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σχζηεκα θαη ην επελδπηηθφ ζρέδην πξνσζείηαη 

πεξαηηέξσ. Δάλ θξίλεη φηη νξζψο απνξξίθζεθε ε αίηεζε γηα ιφγνπο κε 

πιεξφηεηαο εθδίδεηαη ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζην θνξέα κέζσ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Καηά ηεο απνξξηπηηθήο πξάμεο δελ πξνβιέπεηαη ην 

δηθαίσκα έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15, ην δε νηθείν παξάβνιν θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

β. Έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δηελεξγείηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα απφ ην ίδην σο άλσ κέινο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ 

Πηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ, κε βάζε ηνλ Οδεγφ Αμηνιφγεζεο Δπελδπηηθψλ 

Σρεδίσλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 

ηεο παξνχζαο. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πιήξσζε ησλ αθφινπζσλ 

πξνυπνζέζεσλ: α. πιήξεο ζπκθσλία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο θαη ηνπ ππφ 

έγθξηζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπ 

λ. 4399/2016 θαη ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ηνπ β. 

ηεθκεξίσζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γ. 

ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ είηε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη: 

- Η πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ σο πξνο ηελ 

επηιεμηκφηεηα ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελ 

γέλεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπ. 

- Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ αλάινγα κε ηηο αη-ηνχκελεο θαηεγνξίεο 

εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ε νξζή θαηαλνκή ηνπο αλά νκάδα δαπαλψλ θαη αλά 

θαηεγνξία δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2. Η ππαγσγή 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κεηά ηελ αθαίξεζε κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ είλαη 

δπλαηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη ν ραξαθηήξαο αξρηθήο 

επέλδπζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη φηη ην επηιέμηκν θφζηνο ππεξβαίλεη 

ην ειάρηζην χςνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 

λ. 4399/2016. 

- Τα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία σο πξνο ηε λφκηκε ιεηηνπξγία 

θαη εθπξνζψπεζε ηνπ θνξέα, ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ ηφπν 
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εγθαηάζηαζεο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

γ. Αμηνιφγεζε εχινγνπ θφζηνπο θαη έιεγρνο δεηθηψλ βαζκνινγίαο. 

Ταπηφρξνλα κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, ν ίδηνο αμη-νινγεηήο δηελεξγεί ηελ 

αμηνιφγεζε εχινγνπ θφζηνπο θαη ηνλ έιεγρν δεηθηψλ βαζκνινγίαο. 

Αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη: 

α) ε εθηίκεζε ηνπ εχινγνπ θφζηνπο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, 

β) ε αμηνιφγεζε ηεο ππνβιεζείζαο αλάιπζεο βησζηκφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, 

γ) ε εμέηαζε ησλ δεηθηψλ βαζκνινγίαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο. 

3. Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ηεο αμηνιφγεζεο εχινγνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ δεηθηψλ βαζκνινγίαο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

αμηνινγεηή ζην ΠΣΚΔ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ψξα απνδνρήο ηεο 

ζρεηηθήο ρξέσζεο ζην ΠΣΚΔ, άιισο ην επελδπηηθφ ζρέδην αλαηίζεηαη εθ λένπ 

πξνο αμηνιφγεζε ζε άιινλ αμηνινγεηή κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Σε πεξίπησζε 

πνπ απαηηνχληαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, 

απνζηέιιεηαη ζηνλ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζρεηηθφ κήλπκα απφ ηνλ 

αμηνινγεηή κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ, κε ην νπνίν ηάζζεηαη πξνζεζκία έσο νθηψ (8) 

εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη, πνπ πάλησο πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ. Αλ ε, σο άλσ, πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ε δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο. 

4. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ Οδεγνχ Αμηνιφγεζεο 

Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ ζπληζηάηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ. Σηελ απφθαζε νξίδνληαη ε ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ 

κειψλ, πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 13 λ. 4399/2016 είηε απφ ην ΔΜΠΑ, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Γ ηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, απηή κπνξεί λα νξίδεη εηδηθνχο 

εηζεγεηέο, νη νπνίνη δελ είλαη κέιε ηεο. Η απφθαζε ζπγθξφηεζεο θάζε 

επηηξνπήο εθ-δίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 

λ. 4399/2016. 

Τν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε 

παξαγφκελε έθζεζε αμηνιφγεζεο ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ ζηελ 
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Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ. Η Δπηηξνπή, εθφζνλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ αμηνινγεηή γηα ηπρφλ 

δηεπθξηλίζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, 

ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ Οδεγνχ Αμηνιφγεζεο Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ αιιά θαη 

κε ηνλ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη 

δηεπθξηλίζεηο. 

Η Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη απνθαίλεηαη 

ππνβάιινληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ παξαγφκελε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζην ΠΣΚΔ. 

5. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαηαξηίδεηαη ζην ΠΣΚΔ 

ζρεηηθφο πξνζσξηλφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο (μερσξηζηά γηα 

θάζε θνξέα ππνδνρήο) ν νπνίνο αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην ηελ επσλπκία, ην 

ΑΦΜ ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηνλ αξηζκφ θαθέινπ ηνπ, ην 

ζπλνιηθφ εληζρπφκελν θφζηνο ηνπ, ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θαη ηα 

ζπλνιηθά εγθξηζέληα πνζά ελίζρπζεο αλά είδνο ελίζρπζεο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνξείο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθείν πξνζσξηλφ πίλαθα κε απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ. Πξνθεηκέλνπ έλα επελδπηηθφ ζρέδην λα 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, ζα πξέπεη 

λα πιεξνί ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκφηεηαο θαη λα ζπγθεληξψλεη 

ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε βαζκνινγία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3. Καηά 

ηνπ πξνζσξηλνχ πίλαθα ν αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 15. Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία θαηαξηίδεηαη ζην ΠΣΚΔ ν νηθείνο πξνζσξηλφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνβιεζείζα αίηεζε απνξξίπηεηαη γηα 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. β' ή/θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ παξφληνο, ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξέα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ν αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 15. 

6. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, θαηαξηίδεηαη νξηζηηθφο πίλαθαο 

θαηάηαμεο (μερσξηζηά γηα θάζε θνξέα ππνδνρήο), θαηά θζίλνπζα 

βαζκνινγηθή ζεηξά. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα 

θαηαηάζζνληαη κε θξηηήξην ην κηθξφηεξν εληζρπφκελν θφζηνο επέλδπζεο. Τα 



επελδπηηθά ζρέδηα κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα 

ππάγνληαη ζην παξφλ θαζεζηψο ελίζρπζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε θνξέα ππνδνρήο. 

7. Τα επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ππάγνληαη 

ζην παξφλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ κε αηνκηθέο απνθάζεηο ππαγσγήο νη νπνίεο 

ππνβάιινληαη ζην ΠΣΚΔ. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ 

απηψλ είλαη: 

α. ν Υπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ 

ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, 

β. ν Υπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε 

Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

γ. νη Πεξηθεξεηάξρεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Σρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ή ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν. 

Πεξίιεςε ηεο απφθαζεο απηήο εθδίδεηαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα, 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπ-βεξλήζεσο θαη αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα. 

Μεηά ηε ζρεηηθή αλάξηεζε ηεο πεξίιεςεο, ε απφθαζε ππαγσγήο θαη 

ε πεξίιεςε ηεο θνηλνπνηνχληαη ζην θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κέζσ 

ηνπ ΠΣΚΔ. Με επζχλε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαηαρσξνχληαη ζην ΠΣΚΔ νη 

αξηζκνί πξσηνθφιινπ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ηνπο, ν αξηζκφο θαη ε 

εκεξνκελία ΦΔΚ θαη ν θσδηθφο ηεο Γηαχγεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

ελέξγεηα. 

8. Αλ ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ κπνξεί λα ππαρζεί, είηε γηα ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β' ή/θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, 

είηε γηαηί δελ επαξθνχλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα, εθδίδεηαη απνξξηπηηθή απφθαζε 

απφ ηα ίδηα φξγαλα, ε νπνία αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα θαη επίζεο θνηλνπνηείηαη 

θαη κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ην ζρεηηθφ δε παξάβνιν δελ 

επηζηξέθεηαη. Με επζχλε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαηαρσξνχληαη ζην ΠΣΚΔ 

νη αξηζκνί πξσηνθφιινπ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ηνπο, θαζψο θαη ν 

θσδηθφο ηεο Γηαχγεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ελέξγεηα. 

 

Άπθπο 15 

Δνζηάζειρ 

1. Καηά ηνπ πξνζσξηλνχ πίλαθα θαηάηαμεο θαζψο θαη ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο επηηξέπεηαη 

έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4399/2016. Η έλζηαζε 
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ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ΠΣΚΔ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ζην ΠΣΚΔ ν 

νηθείνο πξνζσξηλφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ή εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζηνλ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 

αίηεζε απνξξίπηεηαη. 

2. Γ ηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ζπλίζηαηαη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4399/2016 Δπηηξνπή εμέηαζεο ησλ 

ελζηάζεσλ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13. Σηελ Δπηηξνπή δχλαηαη λα 

νξίδνληαη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε 

ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, απηή κπνξεί λα νξίδεη εηδηθνχο εηζεγεηέο, νη νπνίνη 

δελ είλαη κέιε ηεο. Η Δπηηξνπή απνθαίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. 

3. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή νη εηδηθνί εηζεγεηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ 

εγθαίξσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία αλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπο θψιπκα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε εμεηάζεη ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ αθνξά ε 

έλζηαζε ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ θεθάιαην ή ζηε 

δηνίθεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνξέα ζπκκεηέρεη ζχδπγνο ή ζπγγελείο ηνπο κέρξη 

β' βαζκνχ. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απφ ηνλ επελδπηηθφ 

θνξέα θαη ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή, νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο κέινο ηεο Δπηηξνπήο αξκφδην λα ζπληάμεη πιήξε θαη αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε επί ηεο έλζηαζεο. Τν αξκφδην γηα ηελ εηζήγεζε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο απνθηά πξφζβαζε κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, ζηα ηπρφλ δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά απφ ηνλ θνξέα θαη ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ειεθηξνληθά απφ ηνλ αμηνινγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ. Οη εηζεγεηέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα επί ησλ νπνίσλ ππνβάιιεηαη 

ε εθάζηνηε έλζηαζε θαη λα δηαηππψλνπλ ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΠΣΚΔ ηελ 

θξίζε ηνπο θαη ηελ ηεθκεξίσζε απηήο. 

4. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είρε ππνβάιεη ν θνξέαο ζην 

αίηεκα ππαγσγήο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ. Τπρφλ 

δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 

έλζηαζεο δεηνχληαη δηά ηεο Δπηηξνπήο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ή ηνλ 
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θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ππνβάιινληαη αλαιφγσο κφλν κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΣΚΔ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε νπνηαδήπνηε άιιε επηθνηλσλία ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

5. Τν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζπλδξάκεη Γξακκαηεία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Υπεξεζία θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη γηα θάζε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε αξκφδηα Υπεξεζία νπνηαδήπνηε εξγάζηκε 

εκέξα εληφο ή πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο, κεηά απφ πξφζθιεζε 

ησλ κειψλ ηεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. Η εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο, θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε κε κέξηκλα ηεο Γξακκαηείαο, ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Η απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, ησλ 

εηζεγήζεσλ θαη θάζε άιιεο ελεκέξσζεο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Δπηηξνπήο έρεη 

εμαηξεζεί απφ ηελ εμέηαζε έλζηαζεο ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θσιπκάησλ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

6. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ έλζηαζε θαη βάζεη ηνπ πνξίζκαηνο ηεο 

δηακνξθψλεη θαη ππνβάιιεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ 

παξαγφκελε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζην ΠΣΚΔ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

επί ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ επελδπηή κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη θαη ηελ νπνία ν επελδπηήο νθείιεη 

λα παξαθνινπζεί. 

7. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ηα ζέκαηα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο. Σηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 3 ηνπ λ. 3213/2003 (Α' 309), φπσο ηζρχεη, πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνθχπηνπλ ινηπά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δπηηξνπήο, έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα 13, 14 θαη 15 

ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο...», φπσο ηζρχεη. 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

 

Άπθπο 16 

Έλεγσορ επενδςηικών ζσεδίυν 

1. Τα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζην παξφλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπο, θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη έιεγρνο επί 

ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ («δηνηθεηηθφο έιεγρνο») ή/θαη επηηφπηνο έιεγρνο. 

Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη είηε απφ ηελ Υπεξεζία είηε απφ 

εληεηαικέλν φξγαλν ειέγρνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8. Ο 

επηηφπηνο έιεγρνο δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην σο άλσ 

εληεηαικέλν φξγαλν ειέγρνπ. 

2. Σθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη: 

α. ε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4399/2016, ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ησλ απνθάζεσλ ππαγσγήο, 

β. ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ. 

3. Ταθηηθφο έιεγρνο ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε 

πξνθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14: 

α. φηη έρεη πινπνηεζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

ειέγρνπ, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20, ή 

β. φηη έρεη νινθιεξσζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη έρεη αξρίζεη ε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19. Γαπάλεο ή άιιεο πξάμεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ειέγρνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνποηεο 

επέλδπζεο. 

Σε πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο ησλ δεισζέλησλ κε ηελ αίηεζε ειέγρνπ 

ζηνηρείσλ απφ ην φξγαλν ειέγρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23. Η πηζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηεο πιεξφηεηαο ηνπ 

αηηήκαηνο ειέγρνπ ζεκειηψλεη γηα ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο απφιπηε 
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πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξνληθή θαηάηαμε αηηεκάησλ ειέγρνπ, αλά θαζεζηψο 

ελίζρπζεο, γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ελίζρπζεο ηνπ άξζξνπ 20. 

Παξέθθιηζε απφ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα ππάξμεη γηα ιφγνπο 

απξφβιεπηεο ή έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην, νη νπνίνη ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππέξκεηξε 

θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ελίζρπζεο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο δηθαηνχρνπο. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ νξίδνληαη νη ιφγνη απξφβιεπηεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 

Αλ, ζην πιαίζην πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) 

ηνπιάρηζηνλ, ηεο πεξ. α; έρνπλ θαηαβιεζεί θαη πξνθαηαβνιέο έξγνπ γηα ην 

επελδπηηθφ ζρέδην, αλαγλσξίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη θφζηνο πξνθαηαβνιψλ 

κέρξη πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ ζηελ 

εκεδαπή θαη κέρξη πνζνζηφ 50% γηα ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ απφ ηελ αιινδαπή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ 

αλσηέξσ πηζηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ γηα πξνθαηαβνιέο δελ ππεξβαίλεη ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ θφζηνπο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δαπάλεο γηα ηηο πξνθαηαβνιέο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη απφ επίζεκα θαη λφκηκα παξαζηαηηθά φπσο πξνεκβάζκαηα, 

αλνίγκαηα πηζηψζεσλ, δηάηξεηεο ή απιέο απνδείμεηο, θαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ζπκθσλεηηθφ παξαγγειίαο κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

παξαγγειζέλησλ εηδψλ θαη έξγσλ. 

4. Έθηαθηνο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγείηαη νπνηεδήπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην 

κε απφθαζε ηεο Υπεξεζίαο. 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή επηηφπηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία κέζσ ηνπ 

ΠΣΚΔ. 

6. Η αξκφδηα ππεξεζία δηελεξγεί έιεγρν πιεξφηεηαο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαη 

ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη πξνβαίλεη ζηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

α) αλ ε έθζεζε ειέγρνπ είλαη πιήξεο, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο, 

β) αλ δηαπηζηψζεη ειιείςεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ είηε ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ είηε ζηελ επέλδπζε, δηαηάζζεη ηελ πξνζθφκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ, 



γ) αλ δηαπηζηψζεη ζνβαξέο ειιείςεηο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, δηαηάζζεη ηελ εθ 

λένπ δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ φξγαλν κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε, 

δ) αλ δηαπηζηψζεη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ επέλδπζε, κπνξεί λα εηζεγεζεί ηε 

ιήςε ελεξγεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18, 21 θαη 23 ηεο 

παξνχζαο. 

7. Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ειέγρνπ απαηηείηαη παξάβνιν πνπ νξίδεηαη 

ζην 0,0005 ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ φπσο απηφ 

πξνζδηνξίζηεθε ζηελ απφθαζε ππαγσγήο. Σε θάζε πεξίπησζε ην σο άλσ 

πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εθαηφλ πελήληα (150) επξψ θαη 

αλψηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ πε-ληαθνζίσλ (2.500) επξψ. Γηα ηελ ππνβνιή λένπ 

αηηήκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ απαηηείηαη παξάβνιν, πνπ νξίδεηαη ζην δηπιάζην ηνπ σο άλσ 

πξνβιεπφκελνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

ππνβάιεη αίηεζε ειέγρνπ πηζηνπνίεζεο ηνπ 50% ην παξάβνιν αλέξρεηαη ζην 

ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ παξαβφινπ. Τν ππφινηπν πνζφ θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο πηζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

8. Τα Όξγαλα Διέγρνπ Δπελδχζεσλ ηνπ παξφληνο ζπ-ληζηψληαη κε απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. Με ηελ απφθαζε απηή νξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ δχν, θαη ε 

ηδηφηεηα ηνπο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειεγρφκελεο επέλδπζεο, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπο, αλάινγα 

θαη κε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ππνρξενχληαη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ 

έιεγρν θαηλά παξαδψζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο, θαζψο θαη θάζε 

άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η 

απφθαζε ζπγθξφηεζεο εθάζηνπ νξγάλνπ Διέγρνπ επέλδπζεο εθδίδεηαη απφ 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4399/2016. 

9. Δθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη Οδεγφο Διέγρνπ Δπελδχζεσλ απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ν νπνίνο εμεηδηθεχεη ηε κέζνδν θαη 

θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ θνξέσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

10. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζπλνδεπφκελε απφ 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξ. α' ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3, 

δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 20, ρσξίο δηελέξγεηα ειέγρνπ, θαη' επηινγή ηνπ θνξέα. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, καδί κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο πινπνίεζεο ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ππνγεγξακκέλεο απφ 

νξθσηφ ινγηζηή θαη, φπνπ απαηηείηαη απφ ην είδνο θαη ηνπο φξνπο ππαγσγήο 

ηεο επέλδπζεο, πνιηηηθφ κεραληθφ, κεραλνιφγν κεραληθφ ή άιιεο 

επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο θπζηθφ πξφζσπν. Η αξκφδηα Υπεξεζία ειέγρεη 

ηελ πιεξφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ειέγρνπ θαη ησλ σο άλσ βεβαηψζεσλ θαη 

αλαιφγσο εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ή κε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ ηεο παξ. 7. 

Η πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) κε ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4. Με 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ νξίδνληαη νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο, νη απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

ππεπζχλσο βεβαηψλνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

λ. 4399/2016, νη ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πηζηνπνίεζεο ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), θαζψο θαη θάζε 

αλαγθαία ξχζκηζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Με 

φκνηα απφθαζε νξίδνληαη ηα θαζεζηψηα ηνπ παξφληνο θαη ηα είδε εληζρχζεσλ 

πνπ απηή αθνξά. Οη ξπζκίζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο παξ. 3, φζνλ 

αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ έξγνπ πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο ζε 

πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απηή 

δχλαηαη λα πηζηνπνηείηαη θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν. 

11. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζπλνδεπφκελε απφ 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξ. β' ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

3, δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο απφ νξθσηφ 

ειεγθηή - ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

20, θαη' επηινγή ηνπ θνξέα. Σηελ πεξίπησζε απηή, ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ έθζεζε ειέγρνπ πεξί 

νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, 

ππνγεγξακκέλε απφ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ είλαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/757


εγγεγξακκέλνο/ε ζην Γεκφζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 4449/2017 θαη πνπ δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζχλεο 

πνζνχ ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ αλά ζπκβάλ θαη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπιάρηζηνλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ 

εηεζίσο. Με απηήλ ζπλππνβάιινληαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4449/2017 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ, σο άλσ, νξθσηφ 

ειεγθηή - ινγηζηή ή ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία θαη ζρεηηθή βεβαίσζε πινπνίεζεο 

απφ πνιηηηθφ κεραληθφ, θαζψο θαη, φπνπ απαηηείηαη απφ ην είδνο θαη ηνπο 

φξνπο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο, απφ κεραλνιφγν κεραληθφ ή θαη ινγηζηή - 

θνξνηερληθφ Α' ηάμεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο 

εηδηθφηεηαο πξφζσπν. Η αξκφδηα Υπεξεζία δηαπηζηψλεη ηελ πιεξφηεηα ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηε ζπκθσλία ησλ πηζηνπνηεζέλησλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ θαη, εθφζνλ 

βεβαηψλνληαη αλεπηθχιαθηα ε νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο ζηελ ππφ έιεγρν επέλδπζε, 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη πεξ. β' θαη δ' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16, 

αληίζηνηρα. Σηελ θαηά ηα σο άλσ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο 

θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο δελ απαηηείηαη 

θαηαβνιή ηνπ παξάβνινπ ηεο παξ. 7. 

Η πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ππφθεηηαη ζε 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ πεληακειή επηηξνπή 

απνηεινχκε-λε απφ: α) δχν (2) ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14, β) 

έλα (1) κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ, γ) έλα (1) κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ην Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

θαη δ) έλα (1) κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

Τν πφξηζκα ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα 

Υπεξεζία. 

Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ σο άλσ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν δηαπηζησζνχλ 

απνθιίζεηο θαη αλαθξηβείο δειψζεηο ζε ζρέζε κε φζα έρνπλ αλαξηεζεί ζην 

Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, επηβάιινληαη θπξψζεηο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζεο. 

Αλ απφ ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο παξνχζαο δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο 

παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4449/2017 ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο 
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εηαηξείαο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ππφζεζε δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Τ.Δ.) γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θαη 

ηελ ηπρφλ επηβνιή θπξψζεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4449/2017. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., θαζνξίδεηαη ην 

ειεγθηηθφ πιαίζην (Γηεζλή Πξφηππα) βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη 

νη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4449/2017. Με απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαζνξίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4399/2016, 

θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν εηδηθφηεξν δήηεκα γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

παξνχζαο. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαη-

ηνχκελεο εηδηθφηεηεο ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα 

ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο, θαζνξηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηεο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, απηή 

δχλαηαη λα πηζηνπνηείηαη θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν. 

Η δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο - 

ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφο έιεγρνο. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο πνπ δηελεξγνχλ έιεγρν ζε επελδπηηθά ζρέδηα, φπσο νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθαξκφδνπλ αλαινγηθά ζηνλ θνξέα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηηο δηαηάμεηο πεξί απαγφξεπζεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ νληνηήησλ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔ 537/2014 θαη ζηνλ λ. 4449/2017. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαγνξεχεηαη λα 

δηελεξγνχλ έιεγρν ζε επελδπηηθά ζρέδηα, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίνη/νπνίεο 

ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθπφλεζε ησλ ελ ιφγσ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 
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Άπθπο 17 

Σποποποιήζειρ απόθαζηρ ςπαγυγήρ -Έγκπιζη μεηαβολών μεηά ηην 

ολοκλήπυζη 

1. Η ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο είλαη δπλαηή κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ππνβιεζεί θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο ηειηθνχ ειέγρνπ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

νινθιήξσζεο, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο κεηαβνιήο 

ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ν θνξέαο 

έσο ηε ιήμε ηνπ δηαζηήκαηνο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21. 

2. Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ή έγθξηζεο κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηεο παξ. 1, 

ππνβάιινληαη σο πξνο ηα εμήο: 

α) νπζηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ή 

κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

β) αιιαγή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο ιφγσ ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21, 

γ) αιιαγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

επέλδπζεο ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα (NUTS 2), εληφο ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε 

ελίζρπζε θαη ηεο κε κεηαβνιήο ηνπ είδνπο θαη ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ 

ελίζρπζεο αλά νκάδα επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 

δ) αιιαγή ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο, ε) παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18, 

ζη) εθκίζζσζε ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

πεξίπησζε δ' ηνπ άξζξνπ 21. 

3. Τα αηηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ θαη γίλνληαη 

δεθηά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσ-ξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο 

πξνθήξπμεο θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, 

β. εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο επέλδπζεο θαη λα 

δηαηεξείηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο, 

γ. δελ δηαθνξνπνηνχληαη θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ππαγσγήο, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε πξνθήξπμεο, 

δ. δελ επέξρεηαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο, νχηε ησλ 

επηκέξνπο πνζνζηψλ ελίζρπζεο αλά νκάδα επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 



ε. πιεξνχληαη νη εηδηθνί φξνη γηα θάζε πεξίπησζε ηξν-πνπνίεζεο/κεηαβνιήο 

ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4399/2016 θαη 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα. 

4. Δηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ή 

κεηαβνιήο ζηνηρείσλ. 

α) Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνβάιιεηαη 

ζε πεξίπησζε: (i) πξνζζήθεο λέαο θαηεγνξίαο εληζρπφκελεο δαπάλεο ή/θαη 

(ii) νπζησδψλ δηαθνξνπνηήζεσλ επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή/θαη 

(iii) κείσζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κεγαιχηεξεο ηνπ 5% 

ηεο εγθεθξηκέλεο ή/θαη (λ) κεηαβνιήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο 

κηαο κνλάδαο ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε 

απηήλ (πεξ. 3.γ. ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο). Τν αίηεκα γίλεηαη 

απνδεθηφ εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 θαζψο θαη 

νη παξαθάησ φξνη: 

i. H κεηαθνξά επηιέμηκσλ δαπαλψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ εληφο 

ηεο ίδηαο νκάδαο δαπαλψλ είλαη δπλαηή ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη ε αχμεζε 

ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο αλά θαηεγνξία δαπάλεο δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο 

δαπαλψλ θαη ην 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο 

θαηεγνξίαο. Η ηειεπηαία πξνυπφζεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

πξνζζήθεο λέαο θαηεγνξίαο δαπάλεο. Σε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

επέξρεηαη αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ θαη εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηεο 

νκάδαο δαπαλψλ. Τπρφλ ππεξβάιινλ θφζηνο δελ εληζρχεηαη. 

ii. Γελ είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά δαπαλψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

δαπαλψλ ησλ Άξζξσλ 8 θαη 9 ηεο παξνχζεο ήηνη, α) δαπαλψλ γηα 

πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο β) δαπαλψλ γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

MME (άξζξν 18 Γ.Α.Κ.) γ) δαπαλψλ εθθίλεζεο γηα ηηο ππφ ίδξπζε κηθξέο θαη 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (άξζξν 22 Γ.Α.Κ.), φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ απφθαζε ππαγσγήο. 

iii. Γελ επέξρεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 8 θαη 9 

ηεο παξνχζαο. Τπρφλ ππεξβάιινλ θφζηνο αθαηξείηαη απφ ην εληζρπφκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη ηα εθάζηνηε φξηα. 

iv. Γελ επέξρεηαη κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 

εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθά θαη αλά παξαγφκελν πξντφλ, εθηφο πεξηπηψζεσλ πνπ 
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επηβάιινληαη απφ αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδνηήζεσλ γηα 

ηελ επέλδπζε πνπ επήιζαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 

θαζεζηψηνο, νπφηε ε απφθαζε ππαγσγήο ηξνπνπνηείηαη αλεμαξηήησο ηνπ 

πνζνζηνχ κείσζεο, κε αηηηνινγεκέλε θαηά πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Σε άιιε πεξίπησζε, ην αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο απνξξίπηεηαη. Γηα κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο έσο πνζνζηνχ 

5% ηεο εγθεθξηκέλεο, δελ απαηηείηαη ππνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θαη ην 

επελδπηηθφ ζρέδην δχλαηαη λα νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θαηά 

πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγή ή φρη ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, 

λ. Τν αίηεκα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ αηηηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο 

ηνπ θαζψο θαη ηεθκεξίσζε ηνπ θφζηνπο κε πξσηφηππεο πξνζθνξέο 

πξνκεζεπηψλ ή ζπκβάζεηο αλάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί. Δπηπιένλ, 

ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ελεκεξσηηθά δειηία, 

αξρηηεθηνληθά ή άιια ζρέδηα, φπνπ θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη. Σε πεξίπησζε 

πνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην αθνξά ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο 

κνλάδαο ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηήλ 

(πεξίπησζε αξρηθήο επέλδπζεο 

3.γ. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο), ν θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιεη 

Υπεχζπλε Γήισζε φηη ηα πθηζηάκελα θαηά ηελ αίηεζε ππαγσγήο πάγηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ 

ζηελ επέλδπζε, δελ κεηαβάιινληαη ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο. Σε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηήξαο αξρηθήο επέλδπζεο 

ηνπ ζρεδίνπ θαη κεηά ηελ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί λέα 

θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ παγίσλ, ζπλνδεπφκελε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Παξάξηεκα 1 δηθαηνινγεηηθά (παξ. Γ.7.πτ, απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ 

κε ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο αίηεζεο ππαγσγήο). 

vi. Γ ηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δελ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ έιαβε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαηά ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ. 

vii. Σε πεξίπησζε πνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην είρε ιάβεη βαζκνινγία γηα ηελ 

αμηνπνίεζε αξγνχληνο θηεξηαθνχ δπλακηθνχ,. ε αηηνχκελε αιιαγή δελ πξέπεη 

λα επηθέξεη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θάησ ηνπ νξίνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά 

ζεηξά επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο ζηνλ νπνίν είρε 

πεξηιεθζεί ην ζρέδην, εθφζνλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα είρε εμαληιεζεί 

ν ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο θνλδπιίσλ. Σε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ 



πξνυπνινγηζκνχ κεηά θαη ην ηειεπηαίν ζρέδην ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαη 

επάξθεηαο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ην φξην απνδεθηήο κείσζεο ηεο βαζκνινγίαο είλαη ην ειάρηζην 

απαηηνχκελν φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ΓΙ ηνπ άξζξνπ 14 

ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 

viii. Σε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο επέλδπζεο πινπνηείηαη ζε 

δηαηεξεηέν θηίξην, ηπρφλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο εμεηάδεηαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη ζε δηαηεξεηέν θηίξην. 

β) Αηηήκαηα αιιαγήο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ πινπνίεζε, ιφγσ 

ζπγρψλεπζεο ή ιφγσ απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 

εληζρπζείζα επέλδπζε, εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ππφ ηνπο 

εμήο φξνπο, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3: 

i. Πξφζεζε νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο απφ ην λέν θνξέα 

ii. Καζνιηθή δηαδνρή ηνπ θνξέα απφ ηνλ λέν, σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα, 

ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ ή, ζε πεξίπησζε απφζρηζεο θιάδνπ, 

θαη' ειάρηζηνλ σο πξνο απηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε ππαγσγήο. 

iii. Δθφζνλ ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο εληζρχεηαη κε επηρνξήγεζε σο 

επηρείξεζε ηεο πεξίπησζεο ε ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4399/2016, ν λένο 

θνξέαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηελ ίδηα ζπλζήθε. 

iv. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο εμεηάδνληαη επηπιένλ, ην κέγεζνο ηνπ λένπ 

θνξέα θαη ε ζψξεπζε ηεο ελίζρπζεο κε ηπρφλ άιιεο εληζρχζεηο, θαη εθφζνλ 

απαηηείηαη, κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ή ην πνζφ ελίζρπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνχληαη φινη νη φξνη λνκηκφηεηαο γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην. 

v. Τν αίηεκα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

επηζηνιή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα γηα ηελ αιιαγή β) ζε 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο ζπγρσλεπφκελεο ή απνξξνθψζαο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία δειψλνληαη 

ε πξφζεζε νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ηπρφλ επελδπηηθά ζρέδηα 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ή ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ απηήο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην λ. 4399/2016. γ) 

ζχληνκν εηαηξηθφ πξνθίι ηεο ζπγρσλεπφκελεο ή απνξξνθψζαο επηρείξεζεο 

δ) Γήισζε Μεγέζνπο (κφλν ζε πεξίπησζε MME) γηα ηηο ππφ ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, 

ζπλνδεπφκε-λε κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Παξάξηεκα 1, παξ. Γ.6 ηεο παξνχζαο, επίθαηξα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο ππαγσγήο ε) ηπρφλ ινηπά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

ζεκείνπ iii αλσηέξσ, εθφζνλ απαηηείηαη 
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vi. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δελ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηεο βαζκνινγίαο 

πνπ έιαβε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαηά ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

Δθφζνλ ην αίηεκα αιιαγήο θνξέα ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, γίλεηαη απνδεθηφ ππφ ηνλ 

φξν ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζην 

ίδην αληηθείκελν, θαζ' φιν ην δηάζηεκα ηήξεζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ην αίηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

εδαθίσλ α), γ) θαη ε) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη εθδίδεηαη απφθαζε 

έγθξηζεο ηεο κεηαβνιήο 

γ) Αηηήκαηα αιιαγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά 

ππφ ηνπο εμήο φξνπο, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3: 

i. Η επέλδπζε δηαηεξείηαη ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα (NUTS 2) εληφο ηεο νπνίαο 

ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε θαη δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπ είδνπο θαη ησλ 

επηκέξνπο πνζνζηψλ ελίζρπζεο αλά νκάδα επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ii. Δθφζνλ ην επελδπηηθφ ζρέδην ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε Δηδηθήο 

θαηεγνξίαο εληζρχζεσλ ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4399/2016, εμαθνινπζνχλ λα 

πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο. 

iii. To αίηεκα αιιαγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο, β) 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, γ) ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα 1 ηεο 

παξνχζαο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζεκείνπ ii, εθφζνλ 

απαηηείηαη δ) δήισζε ηνπ θνξέα 

iv. Αλ ε αιιαγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηζχξεη νπζηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο επί 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ππνβάιιεηαη θαη αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο β. 

δ) Αηηήκαηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ίδηα θεθάιαηα ή κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο, πιένλ ησλ 

γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3: 

i. H αηηνχκελε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

ii. H κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δελ 

επηθέξεη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαηά 
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ην ρξφλν αμηνιφγεζεο θαη ππαγσγήο ηνπ, θάησ ηνπ νξίνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηε βαζκνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ζεηξά επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο ζηνλ νπνίν είρε πεξηιεθζεί ην ζρέδην, εθφζνλ 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα είρε εμαληιεζεί ν ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

θνλδπιίσλ. Σε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηά θαη ην 

ηειεπηαίν ζρέδην ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαη επάξθεηαο ηνπ ππνιεη-πφκελνπ 

πνζνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην φξην απνδεθηήο κείσζεο 

ηεο βαζκνινγίαο είλαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν φπσο νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ΓΙ ηνπ Άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

iii. To αίηεκα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) επηζηνιή ηνπ θνξέα 

γηα ηελ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε, β) έγγξαθα/ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο 

ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηνλ λέν ηξφπν 

πνπ αηηείηαη ν θνξέαο, φπσο απαηηνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα 1 ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. Τα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη επίθαηξα 

σο πξνο ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο αηηείηαη σο λέν ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ή ηελ αλάισζε πθηζηάκελσλ απνζεκαηηθψλ, απηά ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη θαη ε πιήξσζε ησλ 

ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 5, γ) Δπηθαηξνπνη-εκέλε 

βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα (βάζεη 

ησλ πηλάθσλ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ είραλε ππνβιεζεί θαηά ηελ ππαγσγή νη 

νπνίνη ζα κεηαβάιινληαη κφλν σο πξνο ηα λέα δεδνκέλα βάζεη ηεο αηηνχκελεο 

αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδνληαη εθ λένπ νη δείθηεο ηδίσλ θαη 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη ν δείθηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο 

ηνθνρξεσιπζίσλ). 

ε) Αηηήκαηα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζεο, εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά ππφ ηνπο εμήο φξνπο, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 

3: 

i. To αίηεκα ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο 

φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο θαη γίλεηαη απηνδίθαηα 

απνδεθηφ ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε απφθαζεο, εθφζνλ πηζηνπνηείηαη 

ε πινπνίεζε εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ θαη 



νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ απφθαζε 

ππαγσγήο αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηξνπνπνίεζεο. 

ii. Η πινπνίεζε ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ εληφο ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο, πηζηνπνηείηαη κεηά απφ έιεγρν 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16, εθφζνλ ν θνξέαο ππνβάιεη 

αίηεζε ειέγρνπ πινπνίεζεο ηνπ 50% εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο αξρηθά εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

4 ηνπ Άξζξνπ 18. 

iii. Αίηεκα παξάηαζεο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο αξρηθά εγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε εθείλν ηεο δηαθνπήο ή ηεο θαζπζηέξεζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εληφο ηεο λέαο πξνζεζκίαο. Τν αίηεκα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ: α) επηζηνιή ηνπ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

θαη κε ρξνληθή ζεηξά ηα γεγνλφηα πνπ επέβαιαλ ηε δηαθνπή ή ηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, β) επίζεκα έγγξαθα θαη ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ησλ αλσηέξσ, γ) ηερληθφ ππφκλεκα γηα ην πινπνηεζέλ έξγν θαη 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ψζηε λα 

ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εληφο ηεο 

αηηνχκελεο πξνζεζκίαο. 

ζη) Αηηήκαηα έγθξηζεο εθκίζζσζεο ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε δ' ηνπ άξζξνπ 21, εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά ππφ ηνπο εμήο φξνπο, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 

3: 

i. Φεξεγγπφηεηα ηνπ κηζζσηή θαη ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπφκελεο 

επέλδπζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν. 

ii. Τν αίηεκα έγθξηζεο εθκίζζσζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: α) ζρέδην ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε 

αλαθνξά ζηε δηάξθεηα, κίζζσκα θαη ινηπνχο φξνπο απηήο, β) επηζηνιή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κηζζσηή σο πξνο ηελ πξφζεζε ή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπφκελεο επέλδπζεο ζην ίδην 

παξαγσγηθφ αληηθείκελν, γ) εηαηξηθφ πξνθίι θαη αληίγξαθν ηειεπηαίνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ κηζζσηή, δ) αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ 

κηζζσηή. 

5. Δθφζνλ ηα σο άλσ αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ αηηηνιφγεζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ηα απαη-ηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε αξκφδηα 



Υπεξεζία νθείιεη λα απαληήζεη κέζα ζε πξνζεζκία ελελήληα (90) εκεξψλ 

απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ αηηήκαηνο ζε απηή. Αλ ε Υπεξεζία απνδερηεί ην 

αίηεκα ηξνπνπνίεζεο νιηθά ή κεξηθά, εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην αξκφδην 

φξγαλν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο κεηαβνιήο εθφζνλ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απνξξηπηηθή απφθαζε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζην θνξέα, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ νπνία έρεη 

δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΠΣΚΔ. Νέν αίηεκα ηνπ ίδηνπ θνξέα γηα 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο κε ην ίδην πεξηερφκελν δελ 

εμεηάδεηαη θαη' νπζία θαη αξρεηνζεηείηαη. 

6. α) Η ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο δηελεξ-γείηαη απηεπαγγέιησο 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο επσλπκίαο ή/θαη 

λνκηθήο κνξθήο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 3ζ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ έθδνζε 

ηξνπνπνηεηη-θήο απφθαζεο, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

κεηαβνιήο ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη βεβαίσζε ηεο κεηαβνιήο ζην ΓΔΜΗ. 

β) Δθφζνλ θαηά ηε γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο ηεο εηαηξηθήο ζχλζεζεο ηνπ 

θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3ζ θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζεο, πξνδήισο δηαπηζηψλεηαη φηη, ιφγσ απηήο ν 

θνξέαο έπαπζε λα είλαη κεζαία ή κηθξή επηρείξεζε ή επίθεηηαη έθδνζε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο θαηαβνιήο εληζρχζεσλ, ε ππεξεζία πξνβαίλεη 

απηεπάγγειηα ζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ή θαη 

αλάθιεζε απηήο εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο 

7. Γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απαηηείηαη ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ θνηλή απφθαζε ησλ 

Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4399/2016. 
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Άπθπο 18 

Ολοκλήπυζη επενδςηικών ζσεδίυν και έναπξη παπαγυγικήρ 

λειηοςπγίαρ ηηρ επένδςζηρ 

1. Τν 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 ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο σο 

άλσ απφθαζεο. Η νινθιήξσζε θαη έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 14. 

2. α. Η πξνβιεπφκελε ζηελ απφθαζε ππαγσγήο πξνζεζκία νινθιήξσζεο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα παξαηαζεί άπαμ έσο δχν (2) έηε θαη' 

αλψηαην φξην, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

αα. Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο, φπσο απηή νξίδεηαη αξρηθά ζηελ απφθαζε 

ππαγσγήο, 

ββ. πινπνίεζε ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

β. Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ απφθαζε ππαγσγήο ή, χζηεξα απφ έγθξηζε, παξάηαζεο, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α', κπνξεί επίζεο λα παξαηαζεί γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε εθείλν ηεο δηαθνπήο ή ηεο 

θαζπζηέξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κέζα ζηε λέα πξνζεζκία. Τν αίηεκα 

παξάηαζεο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ΠΣΚΔ κέζα ζηελ αξρηθή ή ηελ παξαηαζείζα πξνζεζκία νινθιήξσζεο. 

3. Γ ηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο απαηηείηαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ηδίσο κε ηελ 

πψιεζε πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ θαη κε ηελ έθδνζε φισλ 

ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ κηζψλ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (εθθξαζκέλσλ ζε Δ.Μ.Δ.) πνπ 

νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο Οη ινηπέο ζέζεηο πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο ηήξεζεο ησλ 

καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ. 

4. O επελδπηήο ππνβάιιεη αίηεζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 



επέλδπζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 19. Δάλ ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ ππνβάιεη ηελ αίηεζε 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαη-

νινγεηηθά θαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ε επέλδπζε ζεσξείηαη σο κε 

νινθιεξσζείζα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε ππαγσγήο αλαθαιείηαη θαη 

αλαθηψληαη ηα πνζά ελίζρπζεο, ηα νπνία ηπρφλ έρνπλ ρνξεγεζεί, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 23. 

 

Άπθπο 19 

Γιαδικαζία πιζηοποίηζηρ ηηρ ολοκλήπυζηρ και έναπξηρ ηηρ 

παπαγυγικήρ λειηοςπγίαρ ηηρ επένδςζηρ 

1. Ο έιεγρνο ηεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο δηελεξγείηαη θαηφπηλ ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 18, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16. 

2. Με ηελ απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επέλδπζεο θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θαη ην ηειηθφ πνζφ ελίζρπζεο. Ωο ρξφλνο νινθιήξσζεο λνείηαη ν πξαγκαηηθφο 

ρξφλνο νινθιήξσζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο απηφο 

απνηππψλεηαη ζηελ απφθαζε νινθιήξσζεο θαη φρη ν ρξφλνο 

δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο. 

3. Με ηελ απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επέλδπζεο δελ κπνξεί λα επέιζεη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εληζρπφκελνπ 

θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, νχηε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο, 

νχηε ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ ελίζρπζεο αλά νκάδα επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 

φπσο απηά είραλ νξηζηεί αξρηθά ζηελ απφθαζε ππαγσγήο. 

 

Άπθπο 20 

Καηαβολή ενιζσύζευν 

Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ή ε ρξήζε ηεο σθέιεηαο απφ ην δηθαηνχρν κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε εθάπαμ κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο 

θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είηε ζηαδηαθά 

θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζψλ ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο αλά είδνο 

ελίζρπζεο γίλεηαη βάζεη ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ ελίζρπζεο αλά νκάδα 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο απηά έρνπλ νξηζηεί ζηελ απφθαζε ππαγσγήο. 

1. Φνξνινγηθή απαιιαγή 



α. Τν δηθαίσκα έλαξμεο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο ζεκειηψλεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ 

θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ. Ο θνξέαο 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο ηεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο εληφο δεθαπέληε (15) θνξνινγηθψλ εηψλ απφ ην 

έηνο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο κε ηνπο αθφινπζνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζσξεπηηθά: αα. ε ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα κελ ππεξβαίλεη, θαη' έηνο, ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 

εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο κε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ θαηά ηα πξνεγνχκελα 

θνξνινγηθά έηε ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ θεξδψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή 

ηπρφλ ελαπνκείλαλ πνζφ ελίζρπζεο απφ πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε 

πξνζηίζεηαη ζην σο άλσ ππνινγηδφκελν κέγηζην εηήζην πνζφ δηθαηνχκελεο 

ελίζρπζεο, 

ββ. ε ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, κέρξη ην 

θνξνινγηθφ έηνο ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 

β. Τν πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα ην 

ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πνπ απνθηάηαη κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο 

σο πνζνζηφ επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν 

εκπεξηέρεηαη ζηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβιήζεθαλ κέρξηηε ιήμε ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. 

γ. Τν θαη' έηνο αλαισζέλ πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο εκθαλίδεηαη ζε 

εηδηθφ απνζεκαηηθφ θαη αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, 

πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο δελ θαηαβιήζεθε ιφγσ 

ηεο παξερφκελεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο. 

δ. Με ηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

λ. 4399/2016 εμεηδηθεχεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο, ηπρφλ δηθαηνιν-γεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο, ην πεξηερφκελν ηεο 

Γήισζεο Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο (ΓΦΑ) ηεο πεξίπησζεο ηβ' ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 θαη θάζε ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

2. Δπηρνξήγεζε 
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α. Πνζφ πνπ αλέξρεηαη κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο εγθεθξηκέλεο 

επηρνξήγεζεο κπνξεί θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

δηθαηνχρν κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

β. Τν ππφινηπν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ή ην ζχλνιν ηεο ζε πεξίπησζε κε 

εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο ηεο πεξίπησζεο α', θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο. 

γ. Τα πνζά ηεο επηρνξήγεζεο δελ αθαηξνχληαη απφ ηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

δ. Η επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο κέζσ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο. Καη' εμαίξεζε είλαη δπλαηή 

ε εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ζε Τξαπεδηθά 

Ιδξχκαηα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ηζφπνζνπ ηεο 

εθρσξνχκελεο επηρνξήγεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο 

γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Τξάπεδα κε ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε 

εθρψξεζεο ηεο απαίηεζεο, εθφζνλ θάζε θνξά έρεη αλαιεθζεί 

ηζφπνζν ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηαβαιιφκελεο επηρνξήγεζεο ηκήκα ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ. 

3. Δπηδφηεζε Φξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 

α. Η έλαξμε ηεο θαηαβνιήο ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ 

ηεο εγθαηάζηαζεο ζηε κνλάδα ηνπ ζπλφινπ ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

β. Η επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε πιεξσκή 

ησλ δφζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. Τν πνζφ 

πνπ θαηαβάιιεηαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο απφθηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην 

νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηηο θαηαβαιιφκελεο δφζεηο, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 

πνζνζηά εληζρχζεσλ θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε ππέξβαζεο ηεο θαηαβνιήο 

ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

γ. Δίλαη δπλαηή ε πξνεμφθιεζε ησλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ 

ην θνξέα ηεο επέλδπζεο κφλν γηα ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο ηεο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο, φπσο απηή έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 



δ. Τα πνζά ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ αθαηξνχληαη απφ 

ηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

4. Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο 

α. Η έλαξμε ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ειέγρνπ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπλδεφκελσλ κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

β. Η επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε πιεξσκή 

ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο κε ππέξβαζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πνζνχ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη 

έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 

5. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ νξίδνληαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, ηεο επηδφηεζεο 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 

δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο. 

6. Οη επηρνξεγήζεηο, νη επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη νη 

επηδνηήζεηο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λφκν 4399/16 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζηνλ 

νπνίν εγγξάθεηαη ε ζρεηηθή πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο 

θαη πξνέξρνληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ή Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη 

Δπελδπηηθά Τακεία ή θαη απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο. 

7. Τα πνζά ηεο ιεθζείζαο επηρνξήγεζεο, επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη απαιιαγήο απφ θαηαβνιή θφξνπ, εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ 

εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ, 

εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21, επηζηξέθνληαη θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λ. 4174/2013 (Α' 170). Σε πεξίπησζε δηαλνκήο ή 

θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο, απηφ πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο θαη θνξνινγείηαη ζην θνξνινγηθφ έηνο, θαηά ην νπνίν έιαβε 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529


ρψξα ε δηαλνκή ή αλάιεςε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΚΤΡΩΔΙ 

 

Άπθπο 21 

Τποσπεώζειρ ενιζσςόμενυν θοπέυν 

1. Οη θνξείο, ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, νθείινπλ, πιένλ ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 6, λα ηεξνχλ απφ ην 

ρξφλν έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα (βηβιία Γ' θαηεγνξίαο) ή απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (βηβιία Β' 

θαηεγνξίαο) γηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ νπνίσλ ην επηιέμηκν θφζηνο 

δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ, θαζψο θαη δηαθξηηή 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. 

2. Οξίδεηαη δηάζηεκα ηήξεζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε έλαξμεο ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηηο απνθάζεηο 

νινθιήξσζεο, σο εμήο: ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξέο επηρεηξήζεηο, πέληε (5) 

εηψλ γηα ηηο Μεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη επηά (7) εηψλ γηα ηηο 

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σε πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ην 

παξαπάλσ δηάζηεκα παξαηείλεηαη γηα φζα επηπιένλ έηε δηαξθεί ε ζχκβαζε 

κίζζσζεο. Σε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ην 

παξαπάλσ δηάζηεκα πξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

3. Οη θνξείο, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζηνλ παξφληα λφκν θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ δηαζηήκαηνο ηήξεζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ νθείινπλ: 

α. λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, β. λα κελ παχζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

γ. λα κε δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, 

δ. λα απνθηνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ κε ηε ιήμε ηεο 

νηθείαο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

ε. λα κε κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία έηπραλ ελίζρπζεο, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ εληφο εμακήλνπ 

απφ άιια θαηλνχξηα, θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 



επηρείξεζεο. Ο θνξέαο ππέρεη ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4. 

ζη. λα κε κεηαβάιινπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, θαη 

ππφ ηνπο φξνπο ηεο δηαηήξεζεο ηεο επέλδπζεο ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα (NUTS 

2), εληφο ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε θαη ηεο κε κεηαβνιήο ηνπ είδνπο 

θαη ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ ελίζρπζεο αλά νκάδα επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

δ. λα κελ εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπ-ζείζαο επέλδπζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηε ιήμε ηήξεζεο ησλ 

καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο κεηαβνιήο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή 

θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπφκελεο επέλδπζεο ζην ίδην 

παξαγσγηθφ αληηθείκελν. Τελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο 

ππέρεη ν εθκηζζσηήο. Η ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο ηξνπνπνίεζεο ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο ηεο επέλδπζεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηείλεηαη θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, 

Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο ησλ 

θνξέσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο 

ηεο εληζρπφκελεο επέλδπζεο θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είηε πξηλ απφ απηήλ, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

εθηείλεηαη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ». 

ε. λα κελ ζπγρσλεπζνχλ ή δηαζπαζζνχλ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο 

αξκφδηαο Υπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17. Η έγθξηζε δίλεηαη ππφ ηνπο 

φξνπο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ζπλέρηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν, θαζψο 

επίζεο ππφ ηνλ φξν αλάιεςεο απφ ην λέν θνξέα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε ππαγσγήο, 

ζ. λα γλσζηνπνηνχλ θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, φπσο επσλπκία, 

λνκηθή κνξθή, έδξα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη άιια, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζχλζεζεο. Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο φηη ιφγσ αιιαγήο ηεο εηαηξηθήο ζχλζεζεο ν 

θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έπαπζε λα είλαη κεζαία ή κηθξή επηρείξεζε, 



επέξρεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ή θαη αλάθιεζε 

απηήο εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, 

η. λα δηαηεξνχλ ηηο Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.) ηνπο, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο, κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

δηαζηήκαηνο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4399/2016. Σε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ Δ.Μ.Δ. θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, νη θνξείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

δηαηήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο, Δηήζησλ Μνλάδσλ Δξγαζίαο 

ηα. λα αλαξηνχλ ζην ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο πηλαθίδα πνπ ζα 

πεξηέρεη ηελ αλαθνξά ηεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο ζην Δηδηθφ Καζεζηψο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, 

ηβ. λα ππνβάιινπλ Γήισζε Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο (Γ.Φ.Α.) κέζσ ΠΣΚΔ 

ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

απφ ην πξψην έηνο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο θαη θάζε έηνο κέρξη ηελ εμάληιεζε 

ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ή κέρξη ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ 

ηε ζεκειίσ-ζε ηνπ δηθαηψκαηνο έλαξμεο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο. Τα δεισζέληα 

ζηε Γ.Φ.Α. ζηνηρεία δηαζηαπξψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο νηθείαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Η ππνρξέσζε 

απηή ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο, 

ηγ. λα δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ έηπραλ 

εηδηθήο αληηκεηψπηζεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηηο παξερφκελεο εληζρχζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ', ε', ζη', ε', ζ' θαη η' ηνπ άξζξνπ 12. 

4. Η γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ε' θαη ζ' ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ Π.Σ.Κ.Δ. εληφο δηκήλνπ απφ ηε ζπληέιεζε ηνπο. 

5. Οη θνξείο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, δηαηεξνχλ ιεπηνκεξείο θαθέινπο κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

πιήξσζε φισλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε ειέγρνπο πνπ δηελεξ-γνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

αξρέο ή ππεξεζίεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αλσηέξσ θάθεινη 

θπιάζζνληαη γηα δέθα (10), έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο 

ηεο ηειεπηαίαο ελίζρπζεο. 
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Άπθπο 22 

Παπακολούθηζη ηήπηζηρ μακποσπόνιυν ςποσπεώζευν 

1. Η παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δηελεξγείηαη εηεζίσο κε ηελ 

απνζηνιή ζηνηρείσλ απφ ηνπο θνξείο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) 

κελψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε εθάζηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπζείζαο 

επέλδπζεο, βάζεη ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ. 

Τα ζηνηρεία ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ θαη αθνξνχλ ζηα εμήο: 

α) ηεθκεξίσζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

β) πηζηνπνίεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

γ) ηεθκεξίσζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο, 

δ) ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

2. Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη εηεζίσο ζε ηπραίν δείγκα, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινπλ 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, βάζεη θαηαιφγνπ πνπ 

θαηαξηίδεηαη κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ. Ο θαηάινγνο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα, γηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

ελδείμεηο γηα κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ο έιεγρνο 

δηελεξγείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 

3. Με ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4399/2016 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε 

άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Άξζξν 23 Κπξψζεηο 

1. Σε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ησλ πεξ. β', γ', δ', ε', ζη', θαη η' (γηα ηελ 

ελίζρπζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ή ελ γέλεη 

παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ζπκβαηφηεηαο κε ην Γ.Α.Κ., αλαθαιείηαη ε απφθαζε 

ππαγσγήο θαη αλαθηάηαη κε ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο δεκφζησλ εζφδσλ ην 

ζχλνιν ηεο ελίζρπζεο, πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ 

απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή. Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ 

εληζρχζεσλ απφ ην Γεκφζην απνηεινχλ ηίηιν γηα ηε βεβαίσζε ηνπ ρξένπο 

απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ην 

θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο νιηθήο 

απψιεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο θαη θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ηπρφλ κε 
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απνδνζέληνο θφξνπ πξνζαπμεκέλνπ θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ 

ην θάζε έηνο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο. 

2. Σηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο κπνξεί λα 

αλαθιεζεί ε απφθαζε ππαγσγήο θαη λα αλαθηεζεί ε ελίζρπζε ή λα 

παξαθξαηεζεί ή αλαθηεζεί κέξνο απηήο πξνζαπμεκέλε θαηά ην πνζφ ησλ 

λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

επηρείξεζε αμηνπνηεί ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, επηβάιιεηαη ε 

θχξσζε ηεο νιηθήο ή κεξηθήο απψιεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο θαη 

θαηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηπρφλ κε απνδνζέληνο θφξνπ 

πξνζαπμεκέλνπ θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ην θάζε έηνο ρξήζεο 

ηεο σθέιεηαο. 

3. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ππαγσγήο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 

παξνχζαο, ην ηκήκα ηεο ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο 

κεηαηξέπεηαη ζε θνξνινγηθή απαιιαγή, ε έληαζε ηεο νπνίαο παξακέλεη ζην 

70% ηεο κέγηζηεο έληαζεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηεο 

παξνχζαο. Τν πξνβιεπφκελν δηάζηεκα ρξήζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο 

εθθηλεί απφ ην ρξφλν πηζηνπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή απφ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο 

θαη δελ κεηαηνπίδεηαη ζην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο ζρεηηθήο παξάβαζεο. 

Τπρφλ πνζά επηρνξήγεζεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί επηζηξέθνληαη εληφθσο. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ςεπδή 

ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία ή φηη έρνπλ απνζησπεζεί ζηνηρεία, ε γλψζε ησλ 

νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ζα νδεγνχζε ζην λα ππαρζεί κε φξνπο 

δηαθνξεηηθνχο ή ζε κε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο, ε απφθαζε 

ππαγσγήο: 

α. Δάλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε θαη έρεη δνζεί ηκήκα ηεο ελίζρπζεο, 

ε απφθαζε ππαγσγήο αλαθαιείηαη θαη επηζηξέθεηαη ε ρνξεγεζείζα ελίζρπζε, 

β. εάλ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο 

ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο. 

5. Οη ζπλέπεηεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 επέξρνληαη, 

εθφζνλ ε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο γίλεη εληφο δεθαεηίαο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο 

θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

6. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

πεξίπησζε ηβ' ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο 



παξνχζαο επηβάιιεηαη ζην θνξέα πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

0,5% έσο 3% ηεο ελίζρπζεο, πνπ έρεη εγθξηζεί, γηα θάζε έηνο κε ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο 

πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο. Σε πεξίπησζε ηεο θαη' εμαθνινχζεζε 

παξαβίαζεο ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο δηαηάζζεηαη ακέζσο έιεγρνο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο θαη επηβάιινληαη νη αληίζηνηρεο 

θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

7. Γ ηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εθηηκψληαη νη 

εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά 

πεξίπησζε, θξηηήξηα, φπσο ηδίσο ν ρξφλνο αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο, ην 

χςνο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξίαο, ην 

κέγεζνο ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο πνπ εθκηζζψζεθε, ην χςνο ηεο αμίαο 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εληζρπζεί θαη 

κεηαβηβάζηεθαλ, θαζψο θαη ν βαζκφο αλαίξεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο. Η επηβνιή 

κεξηθήο επηζηξνθήο ηεο εγθξηζείζαο ελίζρπζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

0,5% θαη 30%, βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην θξηηεξίσλ. 

8. Με ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ηεο παξ. 8 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4399/16 θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο ησλ 

απνθάζεσλ ππαγσγήο θαη αλάθηεζεο εληζρχζεσλ, ν ηξφπνο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ θαη είζπξαμεο ηνπ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ζέκα. 

9. Με ηελ θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4399/2016 θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο, ηελ 

θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ, ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

δήισζεο απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θφξνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. 

 

ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Άπθπο 24 

Μηηπώο Αξιολογηηών 

1. Οη αμηνινγεηέο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνέξρνληαη απφ ην Δζληθφ 

Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ (Δ.Μ.Π.Α.) ηνπ Π.δ. 33/2011 (Α' 83), 

βάζεη ειεθηξνληθήο θιήξσζεο. 
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2. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηελ πεξηνδηθή πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. 

3. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε κε ζπκκφξθσζε 

ηνπο ζε απηέο, εθδίδεηαη Οδεγφο Γενληνινγίαο Αμηνινγεηψλ απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. 

 

Άπθπο 25 

Μηηπώο Δλεγκηών 

1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αμηνπνηείηαη ην Δζληθφ Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ 

Διεγθηψλ (ΔΜΠΔ) ηνπ π.δ. 33/2011 (Α' 83). 

2. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ πεξηνδηθή πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. 

3. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε κε ζπκκφξθσζε 

ηνπο ζε απηέο, εθδίδεηαη Οδεγφο Γενληνινγίαο Διεγθηψλ απφ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. 

 

Άπθπο 26 

Δπιηποπή Γιασείπιζηρ Μηηπώυν και 

Δλέγσος Γιαδικαζιών 

1. Με ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4399/2016 ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Μεηξψσλ θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζηψλ. Η επηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη 

απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ σο άλσ Υπνπξγείνπ ή θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Η Δπηηξνπή απηή αζθεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. Δμεηάδεη ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςήθησλ αμηνινγεηψλ θαη ειεγθηψλ θαη 

εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηνλ αξκφδην Υπνπξγφ, κε απφθαζε ηνπ νπνίνπ 

εγγξάθνληαη ζηα Μεηξψα, 
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β. παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηελ νξζή εθαξκνγή εθ κέξνπο ηνπο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, 

γ. κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα 

Μεηξψα, λα επηβάιεη ηελ πξνζσξηλή ηνπο παχζε, θαζψο θαη λα εηζεγείηαη 

πξνο ηνλ Υπνπξγφ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη πιεκκειήο ή εθπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

δ. δηελεξγεί ειέγρνπο ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ή ειέγρνπ πνπ ππνβάιινπλ 

νη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα, 

ε. ζπληάζζεη Οδεγφ Γηαρείξηζεο ησλ δχν Μεηξψσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

ηα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηά. 

2. Η Δπηηξνπή ζην ηέινο θάζε έηνπο ππνβάιεη έθζεζε πξνο ηνλ Υπνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπο. 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ζα 

εμεηδηθεπζνχλ ζηελ απφθαζε ζχζηαζήο ηεο. 

 

Άπθπο 27 

Γνυμοδοηική Δπιηποπή 

1. Οη απνθάζεηο αλάθιεζεο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ, εθηφο απφ απηέο 

πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσλ ησλ θνξέσλ ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο ζπκκφξθσζεο πξνο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη ζπζηάζεηο ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, εθδίδνληαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο Γλσκνδνηηθψλ Δπηηξνπψλ. Οη 

Δπηηξνπέο απηέο ζπληζηψληαη θαη ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 14. Σηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο 

νξίδεηαη ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηπρφλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε απνθάζεσλ ηξνπνπνηήζεσλ, νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο επελδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε, θαζψο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

0 αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κε δηθαίσκα ςήθνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15). Τα κέιε απηά πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε ησλ 

θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13, ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη 

ηνπ λ. 4399/2016, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη 

εηδηθνχο ζε ζέκαηα επελδχζεσλ θαη ε ζεηεία ηνπο νξίδεηαη δηεηήο. Σηηο 
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Δπηηξνπέο ζπκκεηέρεη ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ή Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ νηθείνπ Φνξέα, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ θαζνξίδνληαη νη απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ησλ σο άλσ 

Δπηηξνπψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ. 4354/2015 (Α' 176). 

 

Άπθπο 27A 

Γελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ παξφληνο, φπσο ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ, ησλ επηηξνπψλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ 

επελδχζεσλ, ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ αιιά απαηηείηαη ε αλάξηεζε ζην 

πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ. 

 

Άπθπο 28 

Έναπξη ιζσύορ 

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 1 Σεπηεκβξίνπ 2020 

Ο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
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