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1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 

1.1. Στο καθεστώς των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου υπάγονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια στον 
τομέα του τουρισμού: 
 
1.1.1.  Ίδρυση ή επέκταση Ξενοδοχειακών μονάδων, κατηγορίας τουλάχιστον 3 *, πρώην Β΄ τάξης. 
        
1.1.2. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων ή μονάδων που 
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα  της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του 
κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 
τεσσάρων αστέρων (4*) . Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ως άνω ξενοδοχειακών μονάδων 
κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και ως ενισχυόμενου κόστους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. 
  
1.1.3. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων 
(campings), τουλάχιστον Γ΄ τάξης. 
  
1.1.4. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται 
διατηρητέα ή παραδοσιακά, τα οποία λειτουργούν ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα 
της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, με την προϋπόθεση  ότι με τον εκσυγχρονισμό 
τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*). 
 
1.1.5. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών  μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, 
πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας τεσσάρων 
αστέρων (4*), με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. 
 
1.1.6. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 2* πρώην  
Γ΄ τάξης. 
 
1.1.7. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, έργων ειδικής τουριστικής υποδομής :  

α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΩΝ) 
β) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
γ) ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ  
δ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ε) ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
στ) ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  
ζ) ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
η) ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

θ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΩΝ  

ι) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
  
 
1.2. Οι ανωτέρω τουριστικές επενδύσεις προκειμένου για τον ορισμό των παρεχομένων ενισχύσεων 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ως εξής: 
 
1.2.1. Ίδρυση-επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* -  Ίδρυση – επέκταση - εκσυγχρονισμός θεματικών  

πάρκων και αυτοκινητοδρομίων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

1.2.2. -  Λοιπές τουριστικές επενδύσεις   - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 
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2. ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. 

2.1. Για την πραγματοποίηση των υπαγομένων στις διατάξεις του Ν.3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, 
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων : 
 
(α)  Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη 
τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή του επιχειρηματικού  σχεδίου. 
 
(β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,  που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των 
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 
 
(γ) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από 
την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού. 
 
(δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που 
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των 
δημιουργούμενων εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων 
απασχόλησης. 
 
2.2. Τα είδη των ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

     ή 

β) Φορολογική απαλλαγή 

    ή 

γ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
 

2.3. Επίσης προβλέπονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης για επενδύσεις ύψους 50 εκατ/ριων € με 
σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση με τη δημιουργία 
τουλάχιστον 125 θέσεων μόνιμης απασχόλησης. Οι υπαγωγές των εν λόγω επενδύσεων πραγματοποιούνται 
με κοινές αποφάσεις των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης , στις οποίες αποφάσεις 
ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις γενικότερες ρυθμίσεις του νόμου που αφορούν στην ιδία 
συμμετοχή , στη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων κ.λ.π. Η εν λόγω ΚΥΑ θα πρέπει στη συνέχεια να 
κυρωθεί με νόμο ( άρθρο 9, παρ. 3 ).  
 

 

3. ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ 

3.1. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζομένων 
δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξαρτήτως τάξης. 
 
3.2. Η ανέγερση και επέκταση τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings). 
 
3.3. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων. 
 
3.4. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 
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3.5. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο φορέα της 
επένδυσης. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν:   
• Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης , 

εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ετών, από το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού , την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε. , τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς 
ελεύθερης ζώνης, λοιπές Β.Ε.Π.Ε. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ), την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, 
την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  α΄και β΄ βαθμού, σωματεία ή 
ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός 
τεχνολογικών πάρκων.  

• Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης 
αλλά έχει εκμισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια 15 ετών, η 
μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της 
παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της 
επένδυσης. Οι μισθώσεις καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του 
εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την 
κατάθεσή του το έγγραφο μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. 

• Η πραγματοποίηση επενδύσεων Χιονοδρομικών Κέντρων, Γηπέδων Γκολφ και παραγωγής 
ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή 
εκμισθωθεί  προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. 

 
3.6. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων. 
 
3.7. Ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του 
Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 
 
3.8.  Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, 
στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, 
επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά  ή έκτακτα από αυτά 
και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.. 
 
3.9. Ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων 
κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες  και 
ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά. 
 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων προκειμένου για την υπαγωγή τους στον εν λόγω νόμο καθορίζεται ως 
εξής: 

• Για μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 € 

• Για μεσαίες επιχειρήσεις 250.000 € 

• Για μικρές επιχειρήσεις 150.000 € 

• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 € 

Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Ορισμός των μικρών & μεσαίων 
επιχειρήσεων» του Κανονισμού 70/2001, όπως ισχύει. 
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5. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ    

Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή  στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης 
της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης  δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των 
ενισχυόμενων δαπανών. 

 

6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

- Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόμων, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων 
των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά  κατά τη 
διάρκεια μιας πενταετίας  το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση 
και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων  
επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν  την ίδια παραγωγική διαδικασία  και υλοποιούνται 
εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθμιση αυτή δεν  εφαρμόζεται για τα επενδυτικά σχέδια των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

-Οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, αναγόμενες σε καθαρό ισοδύναμο 
επιχορήγησης δεν μπορούν να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων.  

 

6.1.ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο νοείται επένδυση με ενισχυόμενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) ευρώ , υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το 
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.  

Στα επενδυτικά σχέδια αυτά δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.   

-Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 50 εκατ/ρια € το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης 
προσδιορίζεται ως εξής: 

• Για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100 % του κατά περίπτωση 
ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.   

• Για το τμήμα μέχρι που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια 
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50 % του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. 

• Για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34 % του κατά 
περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. 

 

7. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 
Με την 33018/25.7.07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι 
ενισχυόμενες δαπάνες για την κατηγορία των τουριστικών επενδύσεων. Οι ενισχυόμενες δαπάνες για όλες τις 
κατηγορίες επενδύσεων αναφέρονται στην παρ. 5 του άρ. 3 του νόμου, καθώς και στην 33018/2007 (ΦΕΚ 
1292/Β/25.7.07)Απόφαση του ΥΠΟΙΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.20877/2008 (ΦΕΚ 
922/Β/20.5.2008) όμοια Απόφαση. 

7.1. ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΩΝ 

α) Τα επενδυτικά σχέδια  που  εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος ενισχύονται  για αγορά γηπέδων, 
έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης, αποκλειστικά  για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
β) Η αξία της αγοράς του γηπέδου, που ενισχύεται σε αντιστοιχία με το ποσοστό κάλυψης της μονάδας, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
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γ) Η τιμή αγοράς του γηπέδου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, προκύπτει από τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα απόκτησης κυριότητας ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την αντικειμενική αξία του γηπέδου. 
δ) Τα Ειδικά δικαιολογητικά του άρθρου 2 της 33017/25.7.2007 υπουργικής απόφασης, τα οποία για την 
έκδοσή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες απαιτείται αποδεδειγμένα η κυριότητα του γηπέδου, δεν 
υποβάλλονται από τις μικρές επιχειρήσεις, ως συνοδευτικά της αίτησης υπαγωγής, εφόσον στις ενισχυόμενες 
επενδυτικές τους δαπάνες περιλαμβάνεται και η αγορά του γηπέδου. (υπ.απόφαση 20875/2008(ΦΕΚ 
922/Β/20.5.2008). 
 
7.2. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Η ενίσχυση της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι: 
-συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, 
-η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,  
-αποκτούνται από ανεξάρτητο επενδυτή,  
-η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 
-αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 
Επιπρόσθετα για την αγορά του ακινήτου(κτίριο): η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και η 
υπόστασή του να είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. Για την αγορά του 
μεταχειρισμένου εξοπλισμού, η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και πρέπει να είναι χαμηλότερη 
από το κόστος όμοιου καινούργιου εξοπλισμού, επίσης ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία της ενισχυόμενης παραγωγικής μονάδας και να 
είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα και τέλος να υπάρχει πιστοποίηση της 
προέλευσης του υλικού. 
 
7.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ   
Οι ενισχυόμενες δαπάνες βάσει του αναπτυξιακού νόμου πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώματα και 
άϋλα, λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών 
συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄ανώτατο όριο το 50% αυτών.   Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών 
συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10 
% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών. Το 
ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις το 25% του 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Τέλος τα άυλα στοιχεία θα πρέπει ν΄αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του 
ενεργητικού, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα 
αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 
 
7.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Τα ενισχυόμενα  επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου,  πλην αυτών που διέπονται από άλλον του υπ΄ 
αριθμ. 1628/2006 ειδικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, θα πρέπει να αφορούν : 
- τη δημιουργία νέας μονάδας, 
- την επέκταση υπάρχουσας μονάδας  
- τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας 
- τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας  
Επενδυτικά σχέδια  δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν μία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις.  
 
 
8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 
τ.Α΄), η  Επικράτεια κατανέμεται σε τρεις (3) Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων, ως  εξής: 
 
8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄  
Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών 
(ΒΕ.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.. 
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8.2. ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄    
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους 
Νομούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), του Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, 
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, 
Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).   
 
8.3. ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄ 
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, 
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους Νομούς της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους 
Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 
  
 
9. ΙΔΡΥΣΗ  ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3*, 
ΠΡΩΗΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ )  
 
9.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 
 
Στις επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων  παρέχονται οι ενισχύσεις της επιχορήγησης 
και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 
απασχόλησης μόνον εφόσον πραγματοποιούνται : 
 
α) Στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) , όπως αυτές ορίζονται με το ν. 
2545/1997( 254/Α) 
β) Στις περιοχές της επικράτειας που δεν περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. της παρ.16β του άρθρου 5 του 
ν.3299/04, Αριθ. 45806/2008 (ΦΕΚ 2141/Β/15.10.2008), η οποία έχει ως εξής: 
  
 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Περιβάλλοντος Χωροταξίας και  

Δημοσίων ΄Εργων Τουριστικής Ανάπτυξης 

Αριθμός 45806/2008 (ΦΕΚ 2141/Β/15.10.2008) 

«Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του ν.3299/2004, για 
τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» 

΄Αρθρο 1 

Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του 
μισθολογικού κόστους του ν.3299/2004, δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων του άρθρου 3 παρ.1 περ.γι του ιδίου νόμου, που πραγματοποιούνται στα παρακάτω 
τμήματα της Επικράτειας: 
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1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Στη Νήσο Θάσο καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Καβάλας που 
έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ.  

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων 
αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον 
συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.       

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

-Στο νομό Θεσσαλονίκης  

-Στο νομό Χαλκιδικής   

-Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του νομού Πιερίας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, 
όπως  αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια 
ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.                                

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Στο Δήμο Καστοριάς του νομού Καστοριάς. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών 
μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού 
ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών. 

4. Περιφέρεια Ηπείρου 

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάργας (έδρα) του Δήμου Πάργας του νομού Πρεβέζης καθώς και στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Συβότων του Δήμου Συβότων του νομού Θεσπρωτίας. Η εξαίρεση δεν αφορά 
επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών. 

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας 

-Στις νήσους Σκιάθου και Σκοπέλου του νομού Μαγνησίας 

-Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας (έδρα) του Δήμου Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων. 

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

-Στο νομό Κέρκυρας 

-Στο νομό Ζακύνθου 

-Στο νομό Λευκάδας καθώς και στο νομό Κεφαλληνίας, πλην της νήσου Ιθάκης, εκτός αν αφορά 
επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.                                 

7. Περιφέρεια Αττικής 

Όλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων καθώς και των τμημάτων 
της Νομαρχίας Πειραιώς που οριοθετούνται στο ηπειρωτικό τμήμα της γεωγραφικής περιφέρειας της 
Πελοποννήσου. 
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8. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας του νομού Κορινθίας. 

9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Στη νήσο Σάμο του νομού Σάμου. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης 
μορφής των μονάδων αυτών. 

10. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

-Στις Νήσους Κω και Ρόδου του νομού Δωδεκανήσου 

-Στις Νήσους Πάτμου και Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια 
ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*), εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών. 

-Στις Νήσους ΄Ανδρο, Αντίπαρο, Πάρο, ΄Ιο, Μύκονο, Νάξο, Θήρα, Θηρασιά, Σίφνο και Σύρο του 
νομού Κυκλάδων. 

11. Περιφέρεια Κρήτης 

΄Ολη η Περιφέρεια Κρήτης 

 

΄Αρθρο 2 

Τα διοικητικά όρια των Πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 1 του ν.2539/1997 βάσει του οποίου έγινε η συγκρότηση όλων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (Δήμοι 
και Κοινότητες). 

΄Αρθρο 3 

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τις λοιπές κατηγορίες επενδυτικών 
σχεδίων στον τομέα του τουρισμού του άρθρου 3 παρ.1 περ.γ του ν.3299/04. Επίσης δεν έχουν 
εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που 
πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). 

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων πέντε (5*) αστέρων. 

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται επί ακινήτων υψομέτρου άνω των 800 
μέτρων. 

4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου αυτού, δεν  εφαρμόζονται: (α) στο Νομό 
Θεσσαλονίκης πλην της Επαρχίας Λαγκαδά και του τμήματος Δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού 
Θεσσαλονίκης (β) στο Νομό Αττικής πλην της Ζώνης της Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής (όπως 
αυτή καθορίστηκε με την υπ΄αριθ.37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950/Β/1991) κοινή απόφαση των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εθν.Οικονομίας και Εσωτερικών) και της επαρχίας Τροιζηνίας του Νομού 
Αττικής. 

5. Η δημιουργία νέων κλινών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν 
ειδικές μορφές τουρισμού, υπόκειται στους περιορισμούς της παρούσας απόφασης. 

΄Αρθρο 4 
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004(ΦΕΚ 
261/Α/23.12.2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη 
των δαπανών αυτών. 

΄Αρθρο 5 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση διετίας  
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                                                                         

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ……….. 

 ΣΗΜ: Με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3752/09 η προαναφερόμενη ΚΥΑ διατηρείται σε ισχύ έως 
την αντικατάσταση ή την τροποποίησή της (δηλ.καταργείται η διετία υποχρεωτικής ισχύος της). 
 
 
 
Γενικά οι επενδύσεις ίδρυσης/επέκτασης ξενοδοχείων 3* αστέρων  και άνω, που πραγματοποιούνται σε 
όλη τη χώρα είναι δυνατό να ενισχυθούν με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.  
 
Για να είναι δυνατή η ενίσχυση με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του ν.3299/2004 για ίδρυση ή επέκταση 
ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει : 
 

• Η επένδυση να πραγματοποιείται σε ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ, χαρακτηριζόμενη έτσι 
σύμφωνα με τα κριτήρια της χωροταξικής ή πολεοδομικής πολιτικής και 

• Να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 
της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 
Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατά περίπτωση με ειδική γνωμάτευση του 
Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισμό ( Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων ΕΟΤ, Τμήμα 
Τουριστικών Επενδύσεων & Ενημέρωσης Επενδυτών) και προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 
 
9.2. Καθορισμός παρεχομένων ενισχύσεων  

Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, ανά περιοχή 
κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης  έχουν ως εξής: 
  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

1)επιχορήγηση ή 
και επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση της 
απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση ή 
και επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση της 
απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση ή 
και επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση της 
απασχόλησης 

ή εναλλακτικά   
φορολογική 
απαλλαγή 

΄Ιδρυση-
Επέκταση  
ξενοδοχείων 3* 
και άνω 

15% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(15%) 

25% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(25%) 

35% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(35%) 
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Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ.  

 

9.3. Διαδικασίες 

Συνοπτικά αναφέρουμε τις απαιτούμενες από την Ελληνική Νομοθεσία διαδικασίες για την ίδρυση ή 
επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια ή 
αναπτυξιακός νόμος). 

9.3.1. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) από αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

9.3.2. Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου (ΦΕΚ 43/Α/02 & ΦΕΚ 1441/Β/2007), από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ 

9.3.3. Έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων (ΕΠΟ) από αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ 

9.3.4. ΄Εγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης (ΦΕΚ 43/Α/02 & ΦΕΚ 1441/Β/2007), από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ 

9.3.5. Χορήγηση Ειδικής γνωμάτευσης από τη Δ/νση μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ- Τμήμα 
Τουριστικών Επενδύσεων & Ενημέρωσης Επενδυτών. 

9.3.6. Υποβολή φακέλου υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/04 όπως ισχύει. 
9.3.7.  Οικοδομική άδεια για την ανέγερση της εγκατάστασης από τα  κατά τόπους Γραφεία Πολεοδομίας. 

9.3.8. Ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του 
Ε.Ο.Τ. 

 
10. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

10.1. Υπαγόμενες επιχειρήσεις. 

10.1.1. Λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους 
αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία  τεσσάρων αστέρων (4*) 

10.1.2. Ξενοδοχεία που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει 
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται 
τουλάχιστον σε κατηγορία  τεσσάρων αστέρων (4*) 

10.1.3. Ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και με ενισχυόμενο κόστος μέχρι ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.  
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10.1.4. Ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, 
εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία  τεσσάρων αστέρων (4*) 

10.1.5. Ξενοδοχειακές μονάδες που στεγάζονται σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά , 
και έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα  της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση 
του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε 
κατηγορία  τεσσάρων αστέρων (4*). . 

10.2. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.3299/2004. 

Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων θα πρέπει να 
έχει παρέλθει οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην οκταετία από την έναρξη 
λειτουργίας της μονάδας, περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως 
επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές 
μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων. 
Κατ΄εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισμός ενισχύεται για τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας που δεν 
περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη ενίσχυση. 

10.3. Καθορισμός παρεχόμενων ενισχύσεων 

Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων ανά 
περιοχή κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης έχουν ως εξής: 

  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

Εκσυγχρονισμός 
ξενοδοχείων  

20% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(20%) 

30% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(30%) 

40% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(40%) 

Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ.  
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10.4 . Διαδικασίες 
Για  να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου επένδυσης εκσυγχρονισμού 
ξενοδοχειακών μονάδων, πρέπει να αφορά σε ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της μονάδας, που 
οδηγεί στην αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης 
των εξυπηρετήσεων, καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη 
ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην ΚΥΑ 43965/94 ΕΘ.Ο. 
και Τουρισμού (ΦΕΚ 922/Β/14.12.1994). Η εν λόγω ΚΥΑ εξακολουθεί να διατηρεί την ισχύ της, βάσει της 
παρ.2ζ του άρθρου 12 του Ν.3299/04, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του  άρθρου 37 του Ν. 3522/06. 
Σε περίπτωση, που με τα έργα, που προτείνονται από τον επενδυτή, βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, τροποποιείται 
η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη της ξενοδοχειακής μονάδας, (π.χ. τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις 
για ΑΜΚ κλπ), προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του 
νόμου 3299/2004 πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση των τροποποιήσεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. 
 
 
 11. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ). 

11.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.3299/2004 

Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής τουριστικής οργανωμένης 
κατασκήνωσης τουλάχιστον Γ΄ τάξης, θα πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας 
της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης 
εκσυγχρονισμού της μονάδας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου ή των νόμων 2601/98, 
1892/1990 και  1262/82. Κατ΄ εξαίρεση για τα κάμπινγκ για τα οποία έχει υπαχθεί επένδυση εκσυχγρονισμού 
τους στις διατάξεις των νόμων 1262/1982, 1892/1990 και 2601/98 και για τα οποία υποβάλλεται αίτηση 
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει 
πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού , ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός μπορεί 
να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του προηγούμενου τμήματα του κάμπινγκ ή και στα 
εκσυγχρονισθέντα , εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους 
κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη , μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

11.2. Καθορισμός παρεχόμενων ενισχύσεων  

Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής 
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων,  ανά περιοχή κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης έχουν ως εξής:  

  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

Εκσυγχρονισμός 
οργανωμένων 
τουριστικών 
κατασκηνώσεων 
(κάμπινγκ)    

20% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(20%) 

30% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(30%) 

40% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(40%) 
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Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ 

11.3. Διαδικασίες 
Για  να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου επένδυσης εκσυγχρονισμού 
οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, πρέπει να αφορά σε ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της 
μονάδας, που οδηγεί στην αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και 
της σύνθεσης των εξυπηρετήσεων, καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται 
συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην 
ΚΥΑ 58692/5.8.98 ΕΘ.Ο. και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 870/Δ/98).  Η εν λόγω ΚΥΑ εξακολουθεί να διατηρεί την 
ισχύ της, βάσει της παρ.2ζ του άρθρου 12 του Ν.3299/04, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του  άρθρου 
37 του Ν. 3522/06 
 
Σε περίπτωση, που με τα έργα, που προτείνονται από τον επενδυτή, βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, τροποποιείται 
η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη της τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης(π.χ. τροποποίηση 
κατόψεων, όψεων, διαμορφώσεις για ΑΜΚ κλπ), προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της 
επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3299/2004 πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση των τροποποιήσεων 
από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. 
 
 

  

12. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α ΤΑΞΗΣ ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ . 
 
12.1. Ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, 
πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 4 αστέρων , 
πρώην Α΄τάξης , με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. 
12.2. Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη 
δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων ανά περιοχή κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης έχουν ως 
εξής: 
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  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση ή 
και επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση της 
απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

Εκσυγχρονισμός 
ξενοδοχείων με 
δημιουργία 
συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων    

20% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(20%) 

30% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(30%) 

40% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(40%) 

 

Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ. 

 

 
13. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ). 
 

13.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.3299/2004  

Για να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής  
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει τα κτίρια αυτά είτε βρίσκονται σε 
χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό είτε όχι , να έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή ως παραδοσιακά, 
κατά περίπτωση ως εξής:  

 

1. Διατηρητέα κτίρια. 
1α. Χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως διατηρητέου. 
Ο χαρακτηρισμός γίνεται με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή τα Υπουργεία στα 
οποία έχει εκχωρηθεί η αντίστοιχη αρμοδιότητα ως κατωτέρω: 
• ΥΠΕΧΩΔΕ: Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών / Ταχ. Δ/νση 

Αμαλιάδος 17 , Αθήνα. 

 16



  

• Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης: Δ/νση Πολιτισμού/ Τμήμα πολιτιστικής Κληρονομιάς / Ταχ. Δ/νση 
Διοικητήριο Θεσ/νίκη , για τις Περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκης  

• Υπουργείο Αιγαίου : Δ/νση Περιφ. Ανάπτυξης/Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης /Ταχ. Δ/νση Μικράς 
Ασίας 2 Μυτιλήνη, για τις Περιφέρειες νήσων Αιγαίου ( Β. Αιγαίου – Ν. Αιγαίου – Κυκλάδων )  

1β. Χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου ή ως έργου τέχνης που 
χρειάζεται ειδική κρατική προστασία 
Ο χαρακτηρισμός γίνεται από το ΥΠΠΟ. Πληροφορίες δίδονται από το ΥΠΠΟ και από τις αρμόδιες κατά 
τόπους Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων.  
 
 
2. Παραδοσιακά κτίρια. 
Πιστοποίηση από την αρμόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή  Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) της οικείας Νομαρχίας ότι το 
κτίσμα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
 
 
 
 
 

13.2. Καθορισμός παρεχομένων ενισχύσεων 

Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων 
σε ξενοδοχείο ανά περιοχή κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης έχουν ως εξής: 

  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή 
εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή εναλλακτικά 
φορολογική 
απαλλαγή 

Μετατροπή 
παραδοσιακών 
ή διατηρητέων 
κτιρίων σε 
ξενοδοχεία 

20% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(20%) 

30% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(30%) 

40% 

Ποσό ίσο με 
το ποσό  
της 

επιχορήγησης
(40%) 

 

Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ. 
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13.3. Διαδικασίες 

Συνοπτικά αναφέρουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια ή 
αναπτυξιακός νόμος). 

13..3.1. Χαρακτηρισμός του κτιρίου ως παραδοσιακού ή διατηρητέου  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΥΠΠΟ   (βλέπε παρ. 13.1) 

13.3.2. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης μετατροπής παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή 
μονάδα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ σύμφωνα με το Π.Δ. 33/1979 «Περί 
τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων» . 

13.3.3. Υποβολή φακέλου υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του Ν.3299/2004 όπως ισχύει. 

13.3.4.  Οικοδομική άδεια για την μετασκευή του κτιρίου από τα κατά τόπους Γραφεία Πολεοδομίας. 
 
13.3.5.  Ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγούν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. 

 
 
14. ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

14.1. Παρεχόμενες ενισχύσεις  

Τα ποσοστά των παρεχομένων ενισχύσεων για ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδομής   ανά μορφή επένδυσης, ανά περιοχή κινήτρων και ανά είδος ενίσχυσης έχουν ως 
εξής: 

  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

1)επιχορήγηση 
ή και επιδότηση 

λήζινγκ ή 
2)επιδότηση 

της 
απασχόλησης 

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγησ
η ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

Ίδρυση-Επέκταση-
Εκσυγχρονισμός:           
*Συνεδριακών 
Κέντρων  *Κέντρων 
Θαλ/θεραπείας 
*ΧιονοδρομικώνΚέντρ
ων  
*Τουρ.Λιμένων  
*Υδροθεραπευτηρίων 
*Κέντρων Τουρ.Υγείας 
*Κέντρων 
Προπονητικού 
Αθλητικού Τουρισμού 

20% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(20%) 

30% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(30%) 

40% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης 
(40%) 
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Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ. 

 

 

 

  ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης 

ή εναλλακτικά 
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

1)επιχορήγηση 
ή και 

επιδότηση 
λήζινγκ ή 

2)επιδότηση 
της 

απασχόλησης

ή εναλλακτικά  
φορολογική 
απαλλαγή 

΄Ιδρυση-Επέκταση-
Εκσυγχρονισμός:  
*Αυτοκινητροδρομίων  
*Θεματικών Πάρκων 15% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης
(15%) 25% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό 
της 

επιχορήγησης 
(25%) 35% 

Ποσό ίσο με το 
ποσό  
της 

επιχορήγησης
(35%) 

 
Βάσει του άρθρου 3 του ν.3752/09 και της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με 
αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης για κάθε είδος 
επενδυτικού σχεδίου, ανά νομό ή τμήματα αυτού, ως εξής: 

• στις μεσαίες επιχειρήσεις έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ  

• στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.  

Επισημαίνουμε ότι τα  ως άνω επιπλέον ποσοστά  ενίσχυσης ισχύουν και στις περιπτώσεις που η επένδυση 
ενισχύεται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό, σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ. 
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14.2. Διαδικασίες 
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που μπορούν να υπαχθούν στα κίνητρα του Ν.3299/2004 και 
τα ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία τους είναι: 
 
1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ)  
                                                                         ΦΕΚ118/Α/19.7.1993, Ν.2160/93, Κεφάλαιο Γ΄,  
                                                                         Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων 
 
2.ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ          ΦΕΚ 208/Β/1991 & ΦΕΚ 298/Β/1991 
 
3.ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ           ΦΕΚ 42/Β/26.1.1994 & ΦΕΚ 137/Β/1994  
                                                                               
4.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ                                  ΦΕΚ 1067/Β/3.12.1997 
 
 
5.ΚΕΝΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ         ΦΕΚ 986/Β/30.11.1995 
 
 
6.ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ        υπό έκδοση 
 
 
7.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ        ΦΕΚ 959/Β/11.7.2003 
 
 
8.ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ -  
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                   ΦΕΚ 1393/Β/3.8.2007 
                   
                   
9.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑ                          ΦΕΚ 10/Α/22.01.2007 
 
                   
10.ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ                             υπό έκδοση        
 
Συνοπτικά αναφέρουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 
υποδομής (λεπτομέρειες στις κατά περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές) 
14.2.1. Έγκριση Σκοπιμότητας (όπου απαιτείται). Χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ.  Δ/νση Μελετών και 
Επενδύσεων, Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης Επενδυτών 
14.2.2. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και ΄Εγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
14.2.3. Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Ε.Ο.Τ. Δ/νση Τουριστικών 
εγκαταστάσεων, Τμήμα Σχεδιασμού. 
14.2.4. Οικοδομική άδεια για την ανέγερση της εγκατάστασης από τα  κατά τόπους Γραφεία Πολεοδομίας. 
14.2.5. Ειδικό σήμα λειτουργίας . Χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. Δ/νση Τουριστικών εγκαταστάσεων . 
Επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του 
Ν.3299/, πρέπει να έχουν προηγηθεί, οι εγκρίσεις των παραγράφων 14.2.1.  , 14.2.2.  και 14.2.3. Επίσης οι 
αιτήσεις των φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου των επενδύσεων λιμένων σκαφών 
αναψυχής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Λιμένων Αναψυχής 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 
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15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ή ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ  
ΦΑΚΕΛΩΝ. 
Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των 4.000.000 € που πραγματοποιούνται στα 
όρια της περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας, καθώς και οι επενδύσεις ύψους άνω των 2.000.000 € που 
πραγματοποιούνται στην υπόλοιπη Επικράτεια. 
Επίσης στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας, Κέντρων Τουρισμού - Υγείας, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - 
Αθλητικού Τουρισμού, Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, Γηπέδων Γκολφ,  επιχειρήσεων Αξιοποίησης 
Ιαματικών Πηγών, Θεματικών Πάρκων και Αυτοκινητοδρομίων , καθώς επίσης και οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μιας περιφερειών της Επικράτειας. 
Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ , καθώς και οι 
επενδύσεις ή επιχειρηματικά σχέδια 3.000.000 ευρώ και άνω, εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας 
συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού.  
Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής 
επενδύσεων ύψους μέχρι 2.000.000 ευρώ  για επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε 
Περιφέρειας, ή προκειμένου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους μέχρι 4.000.000 € Ειδικά οι 
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι 2.000.000 ευρώ που πραγματοποιούνται στο Νομό 
Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 
 
Την αίτηση υπαγωγής  συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
α) Οικονομοτεχνική μελέτη . Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος  της προτεινόμενης επένδυσης 
υπερβαίνει το ποσό των 250.000 € , τότε η οικονομοτεχνική μελέτη υπογράφεται από οικονομολόγο, μέλος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. και από 
μηχανικό εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης , μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό , μέλος του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
β) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού  , το οποίο καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. 
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζει με απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και 
προσδιορίζει τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής.    
γ) Οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα με την υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν 
έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών 
σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια: 
i) ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της 
ενίσχυσης 
ii) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως 
αποτέλεσμα της ενίσχυσης 
iii) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη 
δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης 
iv) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου  ή της δραστηριότητας 
v) Το επενδυτικό σχέδιο καθ΄εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν 
δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.  
Τα προαναφερόμενα  του εδαφίου (γ) ισχύουν και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και μέχρι την 4/3/2009 που δημοσιεύθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις (άρθρο 3 του 
ν.3752/09) δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν.3299/04, όπως ισχύει. Στην 
περίπτωση αυτή η προσκόμιση από τις μεγάλες επιχειρήσεις των απαραίτητων εγγράφων για την τεκμηρίωση 
του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, πραγματοποιείται έως 
την εισαγωγή του θέματος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
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Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν συνιστούν 
αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας 
υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου, του προβλεπόμενου, καταβληθέντος γι΄ αυτές χρηματικού ποσού.   
Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει 
σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης . 
Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπηρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, να αποστέλλουν με απόδειξη στο φορέα της επένδυσης, ή τον αντίκλητό του, έγγραφο με το οποίο 
ζητείται η προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω 
διευκρινίσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής.  
Δεν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας 
υπηρεσίες ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις, είτε στο κόστος, 
είτε στα επί μέρους προτεινόμενα  επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις, προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια 
που αφορούν στην ίδια παραγωγική μονάδα.  
Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση 
υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό της, είτε κατά ένα τμήμα της που έχει ήδη 
υπαχθεί στις ενισχύσεις του εν λόγω Νόμου ή του Ν.2601/98, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται, μη 
επιστρεφομένου του προβλεπομένου καταβληθέντος γι΄αυτές χρηματικού ποσού.  
Εταιρεία της οποίας επένδυση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του ν. 2601/98 ή του ν. 
1892/1990 δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή 
φορέα  αίτηση υπαγωγής της επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούμενο 
επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης αυτή δεν εξετάζεται μη επιστρεφομένου του 
καταβληθέντος γι΄ αυτήν χρηματικού ποσού .                    
Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος καθώς επίσης και αιτήματα για 
τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής , που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται. 
 
 
 
16. ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. 
Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης 
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να 
γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να 
τεκμηριώνεται πως η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου..  
Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης, επιφέρει απόρριψη 
του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
17. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ. 

• Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή  το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής  , εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

• Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τα επενδυτικά σχέδια 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση το ύψος τους που για το σκοπό αυτό ορίζεται στο ποσό των 
10.000.000 ευρώ. Για την κάθε ως άνω κατηγορία τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση 
την ημερομηνία  που  έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές (παρ.5.α. του άρθρου 3 ν.3752/09).  
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• Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

18. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 

Στις περιπτώσεις που στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση 
δανείου, αυτό πρέπει: 

• να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας 

• να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή 
δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου 
λογαριασμού. 

• να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη 
σχετική δανειακή σύμβαση και 

• να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου. 

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα. 

 

19. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

• Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για πρόγραμμα απόκτησης της χρήσης καινούριου σύγχρονου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού  παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά την λήξη της μίσθωσης 
ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης . Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται 
στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

• Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
 
 
20. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
 
α) Η επιδότηση αφορά στις συνδεόμενες με την πραγματοποίηση της επένδυσης θέσεις απασχόλησης. 
Τέτοιες θεωρούνται οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα στην 1η τριετία από την 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της , καθώς και οι 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα λόγω της αύξησης του συντελεστή 
αξιοποίησης του δυναμικού παραγωγής που οφείλεται στην εν λόγω επένδυση. Η δημιουργούμενη 
απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης επιπλέον των 
υφισταμένων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης. 
β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους για το σύνολο των συνδεόμενων με την 
επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα 2 πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης 
απασχόλησης. Το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει το μισθό πριν από την αφαίρεση φόρων, καθώς και τις 
υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
γ) Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον 
αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον 5 έτη μετά από την δημιουργία τους. 
δ) Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης που προσδιόρισαν την 
επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης που 
αναλογεί στη θέση της εργασίας που καταργήθηκε.  
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21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ. 
 
• Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για επένδυση, εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη 

υποβολή αίτησης .( άρ. 7, παρ. 1, περ. α του ν. 3299/2004).  

• Οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται, όπου 
απαιτείται να εφοδιαστούν, με ιδία πρωτοβουλία, με τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή 
εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης 
Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)  (εδάφιο στ παρ.26 του άρθρου 5 του Ν.3299/04, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 37 του ν.3522/06 . Σχετική πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ (www.mnec.gr) 

• Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη , που δηλώνονται 
με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και 
εμφανίζονται στον ισολογισμό και προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε 
αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στο ν. 3299/2004 δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από 
την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται , μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της 
φορολογίας εισοδήματος , των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών 
της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία . 
Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τον υπολογισμό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεματικού και 
των διανεμομένων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος 
φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , η φορολογική απαλλαγή 
πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση , αφού αφαιρεθούν οι 
απολήψεις. 

• Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 
μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο 
ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα 
κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της 
ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού  που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση 
και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 10 διαχειριστικές περιόδους. 

• Προκειμένου για επενδύσεις , που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μιας διαχειριστικής περιόδου , 
παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε 
διαχειριστικής περιόδου , για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την 
προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός 5ετίας από το χρόνο έναρξής της. Όταν ο εξοπλισμός 
αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται επί του τμήματος της 
αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν στην οικεία 
διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός 
5ετίας από το χρόνο έναρξής της και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην 
κυριότητα της επιχείρησης. 

• Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης. 

• Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται  στην τήρηση 
πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το ΠΔ 186/1982 (ΦΕΚ 84 Α). 

• Οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυση της φοροαπαλλαγής υποχρεούνται, όπου απαιτείται, 
να εφοδιαστούν, με ιδία πρωτοβουλία, με τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των 
επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Επίσης υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης 
Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.). 

• Το αφορολόγητο αποθεματικό προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται: 
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Α) Στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία : 
-Πωλήθηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν 5 χρόνια από 
τότε που αγοράστηκαν  ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί 
με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση  για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό 
αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η επιχείρηση 
αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία , μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που 
έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής μίσθωσής τους με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον 
αξίας τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
-Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που 
θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί. 
-Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρείας. 
Β) Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται: 
-Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του , στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που 
αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. 
-Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας , στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης 
και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό 
του στην εταιρεία. 
-Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του 
αναλαμβάνοντος στο χρόνο ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν. 

-Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρεία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών 
εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό 
συμμετοχής του θανόντος στην εταιρεία. 

-Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά της κυριότητα του 
εξοπλισμού. 

Γ) Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με 
χρηματοδοτική μίσθωση εντός της 5ετίας που ορίζεται από το άρθρο 5 , παρ. 8 του ν. 3299/2004 , η 
επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε 
οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του 
αφορολόγητου αποθεματικού . 

 

22. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ               

α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης  πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής: 

• Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και 
μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. 

• Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου. 

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προσαυξημένης κατά 10 % από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης . Σε 
περίπτωση χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται η καταβολή του 50%  του ποσού της 
επιχορήγησης μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης κατά τα ανωτέρω.      
β) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού , 
βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το 
αρμόδιο όργανο ελέγχου, ως εξής: 
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• Ποσό μέχρι 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.  

• Μετά την παρέλευση της λήξης του χρόνου ολοκλήρωσης καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό εφόσον 
έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. 

Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε 
δόσεις καθεμιά εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο 
εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του 
τριμήνου , η καταβολή γίνεται ανά τρίμηνο. 

γ) Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο μετά από αίτηση του επενδυτή. Η 
αίτηση καταβολής των ενισχύσεων κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια 
υπηρεσία το αργότερο εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής της λειτουργίας , όπως αυτή ορίζεται στην εγκριτική απόφαση. 

Για την καταβολή του πρώτου μέρους της ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και έλεγχος της ολοκλήρωσης 
επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας . 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται μόνον για τις συνδεόμενες με την επένδυση θέσεις εργασίας. 

δ) Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.  
Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της 
επένδυσης. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την 
οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της 
καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. 

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Α. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 € υπάγονται στο καθεστώς 
ενίσχυσης του ν. 3299/2004, υποχρεούνται , το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της 
ενίσχυσης  να λειτουργούν με τη μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού. Ιερές μονές και η Ιερά 
Κοινότητα του Αγίου Όρους , για την πραγματοποίηση των επενδύσεων δεν υποχρεούνται στη σύσταση 
εταιρείας. 

Β. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 , μετά από την 
υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλουν: 

-Να τηρούν τους όρους υπαγωγής 

-Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 

-Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα . 

-Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που 
προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα . 

-Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί , εκτός εάν 
αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας που 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης με υποχρέωση 
γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός 3 μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης 
παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από 2 φορές. 
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Γ. Επίσης οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 , 
μετά από την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση 
του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

-Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της 
συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση 
των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.  

-Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση , οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό 
των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον 5 έτη  μετά τη δημιουργία τους. 

Δ. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004  μετά τη 
δημοσίευση του ν.3752/09 οφείλουν, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλλουν στις κατά 
περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία 
αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας 
της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών. 

Σε περίπτωση μη αποστολής των παραπάνω στοιχείων ή αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην 
επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό 
εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων. 

Η παρ.Δ προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 3 του ν.3652/09 

Οι  επιχειρήσεις που επενδυτικά σχέδιά τους έχουν υπαχθεί  στις διατάξεις των νόμων 2601/98 και 3299/04 
μέχρι τη δημοσίευση του ν.3752/09  οφείλουν, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
συμπλήρωσης του διαστήματος των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσής τους, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους που προβλέπονται 
στις διατάξεις των νόμων 2601/98 και 3299/04 αντίστοιχα, καθώς και της εγκριτικής απόφασής τους.  

Σε περίπτωση μη αποστολής των παραπάνω στοιχείων ή αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην 
επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό 
εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (παρ.3 άρθρου 4 ν.3752/09) 

 

-Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν  την 
επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που 
αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε. 

-Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια 
υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης 
ο φορέας του επενδυτικού έργου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το 
αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. 

 

 

24. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

- Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών   και  
Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και στα πλαίσια ισόρροπης 
περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειών της  
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επικράτειας, ιδιαίτερα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, ή τμημάτων τους ή ορισμένων κατηγοριών 
επιχειρήσεων ή επενδύσεων του άρθρου 3, ιδιάζουσας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Για την έκδοση κάθε Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης 
σκοπιμότητας μέσω της οποίας να τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.  

- Για τις επενδύσεις με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην 
απασχόληση  ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ και με δημιουργία 125 τουλάχιστον θέσεων μόνιμης 
απασχόλησης , τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών και επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθορίζονται για κάθε επένδυση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. Επίσης με την 
ίδια απόφαση μπορεί: Να καθορίζεται η κατασκευή με δημόσια δαπάνη ειδικών έργων υποδομής προς 
διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της μονάδας. Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις τελούν υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσής τους με νόμο.  

 

24.1) ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατόπιν προηγούμενης 
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύεται η δημιουργία πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, 
καθώς και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά τη τελευταία πενταετία. 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στις περιφέρειες 
(περιοχές)  στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση (περιοχές άρθρου 87 παράγρ. 3 περίπτωση α της 
Συνθήκης της ΕΕ) και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 ) ευρώ στις περιφέρειες  στις  οποίες προωθείται η 
ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών , εφόσον με την παρεχόμενη 
ενίσχυση δεν αλλοιώνονται οι όροι των συναλλαγών κατά  τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον 
(περίπτωση άρθρ. 87 παράγρ. 3 περίπτωση γ΄ της Συνθήκης της Ε.Ε.). Με την ίδια Απόφαση δύναται να 
καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας στις οποίες θα παρέχονται οι προβλεπόμενες ενισχύσεις, οι τομείς 
στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις κλπ. 
 

 

25. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Επενδύσεις ή προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια που μέχρι τις 23/12/2004 ( ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 3299/2004) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/98 ή έχουν ολοκληρωθεί για αυτά οι διαδικασίες 
εξέτασης και υπαγωγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές αλλά δεν έχει δημοσιευτεί 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους διέπονται από τις διατάξεις που 
ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου 3299/2004. 

Για τις επενδύσεις του ν. 2601/98 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει ολοκληρωθεί  κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου 3299/2004 και θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης , συνεχίζουν να 
έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 2601/98 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις  , επίσης οι διατάξεις του άρ. 6, παρ. 
27, του άρ. 8 παρ. 24 του ν. 2601/98 , καθώς και του άρ. 21, παρ. 5 του ν. 3259/2004 για την εφαρμογή των 
αφορολόγητων εκπτώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των επενδύσεων εντός της προβλεπόμενης πενταετίας. 

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν.3299/04 μέχρι την 30η Ιουνίου 2007 (άρθρο 4 παρ.1 ν.3752/09) 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993:, Νόμος 2160/93, «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 

 ΦΕΚ 797/Β/86: 2647/ΥΠ.Ε.Θ.Ο./ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/19.11.1986 Απόφαση Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας¨ 
«Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς 
περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης». 

 ΦΕΚ 1039/Β/7.8.2001: Υπ. Απόφαση υπ΄ αριθ. 3545/30.7.2001 «Τροποποίηση της 
2647/ΥΠ.Ε.Θ.Ο./ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/19.11.1986 απόφασης Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας ¨μέτρα για την 
ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας - 
Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης».   (΄Αρση του κορεσμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για ξενοδοχεία  Γ΄τάξης και άνω). 

 ΦΕΚ 223/Β/25.2.2002: Τροποποίηση της Τ/7959/11.12.2001 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
(άρση του κορεσμού στο ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής και στο νησί της Αίγινας για ξενοδοχεία 
Γ΄τάξης και άνω). 

 ΦΕΚ 61/Δ/88: Από 20.1.88 Π.Δ. «Όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου 
γήπεδα». 

 ΦΕΚ 474/Δ/91: «Καθορισμός όρων και  περιορισμών  δόμησης για  την  ανέγερση τουριστικών 
εγκαταστάσεων σε γήπεδα  εντός  σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών κάτω των2000 κατοίκων 
καθορισθέντων βάσει του 24.4.1985 Π.Δ/τος  (Δ'181) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου και 
Κερκύρας καθώς και του νομού Χαλκιδικής». 

 ΦΕΚ 678/Β/90: υπ' αριθ. 69269/5387/90 ΚΥΑ «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες,  περιεχόμενο της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   (ΜΠΕ),   καθορισμός 
περιεχομένου  ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς  διατάξεις, σύμφωνα  με το Ν 
1650/86» 

 ΦΕΚ 786/Α/20.10.1994:, υπ' αριθ. 1661/20.10.94 ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων της υπ'αριθ. 69269/5387 Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & 
Δημοσίων Έργων και Τουρισμού»  

 ΦΕΚ 691/Β/90: "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το 
περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86". 

 ΦΕΚ 755/Β/318.1995: υπ΄αριθ. 24635/23.8.1995 Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων ΄Έργων που αφορά στην «Ανάθεση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 
1650/1986  στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας 
Αττικής». 

 ΦΕΚ 91/Α/02 : Ν. 3010/2002 περί εναρμόνισης του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 

 ΦΕΚ 1022/Β/2002: ΚΥΑ 15393/2332/2002 <<Περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 3010/2002. 

 ΦΕΚ 1002/Β/18.7.05: ΚΥΑ 145799/2005 η οποία τροποποίησε την προαναφερόμενη ΚΥΑ. 

 ΦΕΚ 332/Β/20-3-03 : ΚΥΑ 11014/703/φ.104/14-3-03 Περί διαδικασίας προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) , 
σύμφωνα με το άρθρο 4 , του ν. 1650/86 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. 

 ΦΕΚ 977/Β/16-7-2003:  Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης υπ΄ αριθμ. Τ/6563/26-6-03 περί 
<<Περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων>>.  
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 ΦΕΚ 557/Β/87: Με αριθ. 530992/87 Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ "Τεχνικές προδιαγραφές 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων ". 

 ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002 : Π.Δ.43/202 ΄΄Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 
κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών΄΄ όπως τροποποιήθηκε  με το 
άρθρο 16 του ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249/Α/2003), καθώς και με την Υπουργική Απόφαση 12403/2007 
(ΦΕΚ 1441/Β/2007). 

 ΦΕΚ 208/Β/91 & ΦΕΚ 298/Β/91: Με αριθ. 23908/91 ΚΥΑ "Τεχνικές προδιαγραφές για τη 
δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων", όπως τροποποιήθηκε με την 11280/2006 (ΦΕΚ 1444 τ.Β΄) 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος Χωροταξίας και δημοσίων 
Έργων  - Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 Υπ. Απόφαση Τ/4486/3.12.1999 (ΦΕΚ 2202 τ.Β΄) ΄΄Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος 
λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων΄΄. 

 ΦΕΚ 42/Β/26.1.1994, ΦΕΚ 137/Β/2.3.1994: Υπουργική Απόφαση 520010/6/12.1.1994 "Καθορισμός 
προδιαγραφών Γηπέδων  Γκολφ" , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. Τ/15802/2003 
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1927/24-12-03. 

 Υπ. Απόφαση 533190/29.7.1996 (ΦΕΚ 900 τ. Β΄) ΄΄Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ΄΄. 

 Υπ. Απόφαση Τ/11754/2003 (ΦΕΚ 1536/Β/2003) ``Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων``, όπως τροποποιήθηκε με την 
610/16.1.2006 (ΦΕΚ 95 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 ΦΕΚ 986/Β/30.11.1995: υπ΄αριθ. 2356/24.11.1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Τουρισμού, "Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την 
υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει.   

 Υπ. Απόφαση Τ/2364/26.6.1997 (ΦΕΚ 551 τ.Β΄) ΄΄Προϋποθέσεις ΄έκδοσης- χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας΄΄. 

 ΦΕΚ 1067/Β/3.12.1997 ΚΥΑ υπ΄αριθ. Τ.4400/24.11.1997 «Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων 
Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90, όπως 
ισχύει». 

 ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006  ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις». 

 ΦΕΚ 959/Β/11-7-2003 ΥΑ υπ΄ αριθμ. Τ/6888/4-7-2003 «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση 
Χιονοδρομικών Κέντρων» 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-2004  (ΑΠ ΥΠΑΝ Τ/1027/4-
7-03). 

 ΦΕΚ 10/Α/1979: Π.Δ. 33/1979 "Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων" 

 Πληροφοριακό έντυπο για τις διαδικασίες ελέγχου και απαιτουμένων δικαιολογητικών, όσον αφορά στη 
θεώρηση σχεδίων αναστήλωσης ή μετασκευής παραδοσιακών κτισμάτων σε Τουριστικά καταλύματα, με 
βάση το Π.Δ. 33/79 (Διατίθεται από τη Δ/νση Τουρ/κών Εγκ/σεων-Τμήμα Σχεδιασμού του ΕΟΤ) 

 ΦΕΚ 148/Β/12.2.2002: ΚΥΑ με αριθ. 51436/5.2.2002 «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού 
ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς 
επιδότησης τόκων παράλληλα με την φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 8 του 
Ν.2601/98».    
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 ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997: Ν.2545/10.12.1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις».(άρθρο  29, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ο.Τ.Α.). 

 ΦΕΚ 149/Β/20.2.1998: ΚΥΑ υπ΄αριθ.Τ/751/Β/10.2.1998 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασίες 
και ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 29 του 
Ν. 2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (Π.Ο.Τ.Α.).   

 ΦΕΚ 822/Β/6.8.98: ΚΥΑ με αριθ. Τ/3522/9.7.98 «Γενικές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για 
τη δημιουργία ΠΟΤΑ κατά τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 29 του Ν. 2545/97 «Βιομηχανικές 
και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» 

 ΦΕΚ 922/Β/14.12.1994: ΚΥΑ 43965/94 «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών 
έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις 
του Ν.1892/90». 

 ΦΕΚ 870/Β/19.8.1998: ΚΥΑ 58692/98 «Είδος και  έκταση των έργων, που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα επενδυτικά προγράμματα ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής  μίσθωσης 
εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  των τουριστικών 
οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης για να θεωρείται ο 
εκσυγχρονισμός αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του 
Ν.2601/98» 

 ΦΕΚ 211/25-9-01 : Π.Δ. 313/2001 περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες…… 

 ΦΕΚ 231/11-10-01 : ΠΔ 343/2001 περί Οργανισμού Διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Ελληνικού 
οργανισμού Τουρισμού. 

 ΦΕΚ 29/Α/10-2-03 : Ν. 3105/2003 περί Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις. 

 ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004 : ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμου». 

 ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004 : ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξης 
και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 

 ΦΕΚ 276/Α/22-12-2006 : με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος 
απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε ο ν. 
3299/2004. 

 ΦΕΚ 312/Α/27.12.05: ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας κλπ.» 

 ΦΕΚ 574/Β/8.5.2006 Κ.Υ.Α.  Αριθμός 17829/2006 «Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία 
δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
επιδότησης του μισθολογικού κόστους του ν.3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων». 

 ΦΕΚ 10/Α/22.01.2007 : Π.Δ.14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία 
αυτοκινητοδρομίων». 

 ΦΕΚ 1292/Β/25.7.2007:  ΚΥΑ 33016/2007 ΄΄Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.17829/26.4.2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 524/Β/8.5.2006)΄΄ 

 ΦΕΚ 1292/Β/25.7.2007:  ΚΥΑ 33019/2007 ‘’Καθορισμός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/04΄΄ 
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 ΦΕΚ 1292/Β/25.7.2007: ΚΥΑ 33017/2007 ΄΄Καθορισμός των δικαιολογητικών και των 
τεχνοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3299/2004΄΄ 

 ΦΕΚ 1292/Β/25.7.2007: ΚΥΑ 33018/2007 ΄΄Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά 
σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3299/2004΄΄ 

 ΦΕΚ 1292/Β/25.7.2007: ΚΥΑ 33021/2007 ΄΄Τροποποίηση της υπ΄αριθ.8356/3.3.2005 απόφασης 
΄΄Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν.3299/2004΄΄ 

 ΦΕΚ 1326/Β/30.7.2007 & ΦΕΚ 1301/Β/26.7.07: ΚΥΑ 15267/ΔΒΕ 1536/07, ΚΥΑ 15268/ΔΒΕ 
1537/07, ΚΥΑ 15269/ΔΒΕ 1538/07 & ΚΥΑ 14929/ΔΒΕ/1495/07 σχετικά με ειδικά επενδυτικά 
σχέδια της περίπτ. (ε) της παρ.1 του άρθρου 3 κλπ. του ν.3299/04 

 ΦΕΚ 1393/Β/3.8.2007: ΚΥΑ 12061/2007 ΄΄Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού 
Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/04΄΄. 

 ΦΕΚ 6/Α/29.1.2008 ν.3631/2008 ΄΄Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής΄΄ άρθρο 7 
τροποποίηση του ν.3299/04 

 ΦΕΚ 2141/15.10.2008 ΚΥΑ 45806/2008 ΄΄Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν 
εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 
του μισθολογικού κόστους του ν.3299/04, για τα επενδυτικά σχέδια  ίδρυσης ή επέκτασης 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων΄΄. 

 ΦΕΚ 359/Β/26.2.2009 ΚΥΑ 8646/09 ΄΄Τροποποίηση της 33019/25.7.07 ΚΥΑ για τον καθορισμό 
επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης…..΄΄ 

 ΦΕΚ 40/4.3.2009 ν.3752/09 ΄΄ Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις΄΄ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΕΚ 
Τα έντυπα (ΦΕΚ) μπορείτε να προμηθευτείτε είτε απευθείας από το Εθνικό  Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, 
104 32  Αθήνα, είτε ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννοήσεως τηλ.   210 - 5279000, fax 210 – 5221004,   
http: //www.et.gr.  
 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν. 3299/2004. 

 ΕΟΤ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Τσόχα 7 , ΑΘΗΝΑ,τηλ.:210 8707888, 8707851, 8707819,  http: //www.gnto.gr. 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΙΟ Νίκης 5-7 Σύνταγμα Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
τηλ.κέντρο 210 3332000, http: //www.mnec.gr. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΛΚΕ) Μητροπόλεως 3, 105 57, τ/φ 210 3355700 http: 
//www.elke.gr 

 
 
3.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , η συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για τον τομέα 
του τουρισμού ανήκει στην αρμοδιότητα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση : www.statistics.gr  
(Στο site της ΕΣΥΕ, επιλέξτε "Στατιστικά Στοιχεία" από το μενού και στην συνέχεια από την λίστα που θα 
εμφανιστεί επιλέξτε "Εμπόριο και Υπηρεσίες" \ "Τουρισμός"). 
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Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
 

{απόσπασμα από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.36} 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
«΄Αρθρο 1 

 
Επιχείρηση 

 
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη 
δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 
 
 
 

Άρθρο 2 
 

Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 
΄Αρθρο 3 

 
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 

απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών ποσών 
 

1.- ΄΄Ανεξάρτητη επιχείρηση΄΄ είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια 
της παραγράφου 3. 
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2.- ΄΄Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις΄΄ είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη 
σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ιδία ή από κοινού με μία ή περισσότερες 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25% ή περισσότερο του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). 
 
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, 
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: 
 
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή 
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις 
επιχειρηματικού κινδύνου (΄΄busines angels΄΄) και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν 
υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρώ. 
 
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού. 
 
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης. 
 
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και 
λιγότερο από 5.000 κατοίκους. 
3.- ΄΄Συνδεδεμένες επιχειρήσεις΄΄ είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 
 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
άλλης επιχείρησης. 
 
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης. 
 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας. 
 
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει 
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
 
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της 
εξεταζόμενης  επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά 
τους ως μετόχων ή εταίρων. 
 
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις σχέσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων ή με τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
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Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή 
ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή 
σε όμορες αγορές. 
 
Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη 
ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 
 
4.-  Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των 
δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους 
οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 
 
5.- Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν 
τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη 
και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η 
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 
25% ή περισσότερο, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι 
συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι 
δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 
προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 
 

Άρθρο 4 
 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών 
ποσών, και περίοδος αναφοράς 

 
1.- Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και 
των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς 
το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς. 
 
2.- Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια 
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα 
χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 
την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνο 
εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 
 
3.- Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει 
ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις 
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 
 

Άρθρο 5 
 

Ο αριθμός απασχολούμενων 
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Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας 
(ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην 
εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που 
δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον 
αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: 
α) οι μισθωτοί 
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 
εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο. 
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες. 
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 
 
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό 
απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν 
συνυπολογίζεται. 
 

Άρθρο 6 
 

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 
 

1.- Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση 
τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης. 
 
2.- Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο 
καθορισμός των στοιχείων , συμπεριλαμβανομένου του αριθμού  απασχολούμενων, γίνεται με 
βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον υπάρχουν- τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους 
οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 
 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων 
που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
ανάντη  ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ΄αναλογία προς 
το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά 
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των 
ποσοστών αυτών. 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100% των 
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη 
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 
 
3.- Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
την εξεταζόμενη επιχείρηση, προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, 
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία 
τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 
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Για την  εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση, προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ΄αναλογία τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι  
οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη  ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται 
στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 
 
4.-΄Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ΄αναλογία τα στοιχεία τα 
σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα 
στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.» 
 
 

 
 
 
ΣΗΜ: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  http://www.mnec.gr   
υπάρχει σε διαφάνειες  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , για 
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.-

http://www.mnec.gr/


  
Ν. 3299 / 2004  -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ       
       
Α. Ενίσχυση της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης       
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
  επένδυσης Α Β Γ 
1. Ιδρυση - επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* (Β΄ τάξης) 2 15% 25% 35% 
2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων εφόσον αναβαθμίζονται στα 4* (Α΄ τάξη) 1 20% 30% 40% 
3. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων που στεγάζονται σε κτίρια διατηρητέα ή         
    παραδοσιακά εφόσον με τον εκσυγχρονισμό αναβαθμίζονται τουλάχιστον στα 4* 1 20% 30% 40% 
4. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 3* (Β΄τάξης) με ενισχυόμενο κόστος 1.000.000€ 1 20% 30% 40% 
5. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 4* για τη δημιουργία συμπληρωματικών         
    εγκαταστάσεων 1 20% 30% 40% 
6. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 2* 1 20% 30% 40% 
7. Εκσυγχρονισμός κάμπινγκ τουλάχιστον Γ΄ τάξης 1 20% 30% 40% 
8. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Συνεδριακών κέντρων         
    β) Χιονοδρομικών κέντρων         
    γ) Εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών            
    δ) Λιμένων σκαφών αναψυχής         
    ε) Γηπέδων γκολφ         
    στ) Κέντρων θαλασσοθεραπείας         
    ζ) Κέντρων τουρισμού υγείας         
    η) Κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού 1 20% 30% 40% 
9. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Θεματικών πάρκων         
    β) Αυτοκινητοδρομίων 2 15% 25% 35% 
Βάσει της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με 
όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 359/Β/09) προβλέπεται επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης για μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, 
Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, και  βάσει κριτηρίων.  Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν 
λόγω ΚΥΑ     
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Ν. 3299 / 2004  -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ    
       
Β. Ενίσχυση της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης       
       
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
  επένδυσης Α Β Γ 
1. Ιδρυση - επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* (Β΄ τάξης) 2 15% 25% 35% 
2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων εφόσον αναβαθμίζονται στα  4* (Α΄ τάξης)  1 20% 30% 40% 
3. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων που στεγάζονται σε κτίρια διατηρητέα ή         
    παραδοσιακά εφόσον με τον εκσυγχρονισμό αναβαθμίζονται τουλάχιστον στα 4* 1 20% 30% 40% 
4. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 3* (Β΄τάξης) με ενισχυόμενο κόστος 1.000.000€ 1 20% 30% 40% 
5. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 4* για τη δημιουργία συμπληρωματικών         
    εγκαταστάσεων 1 20% 30% 40% 
6. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 2* 1 20% 30% 40% 
7. Εκσυγχρονισμός κάμπινγκ τουλάχιστον Γ΄ τάξης 1 20% 30% 40% 
8. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Συνεδριακών κέντρων         
    β) Χιονοδρομικών κέντρων         
    γ) Εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών            
    δ) Λιμένων σκαφών αναψυχής         
    ε) Γηπέδων γκολφ         
    στ) Κέντρων θαλασσοθεραπείας         
    ζ) Κέντρων τουρισμού υγείας         
    η) Κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού 1 20% 30% 40% 
9. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Θεματικών πάρκων         
    β) Αυτοκινητοδρομίων 2 15% 25% 35% 
 
Βάσει της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε με όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 359/Β/09), προβλέπεται επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης για μεσαίες, πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, και  βάσει 
κριτηρίων.  Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ        
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Ν. 3299 / 2004  -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ    
       
Γ. Ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής       
       
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
  επένδυσης Α Β Γ 
1. Ιδρυση - επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* (Β΄ τάξης) 2 15% 25% 35% 
2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 2* (Γ΄ τάξης) 1 20% 30% 40% 
3. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 1* (Δ΄& Ε΄τάξη) που στεγάζονται σε κτίρια διατηρητέα ή      
    παραδοσιακά εφόσον με τον εκσυγχρονισμό αναβαθμίζονται τουλάχιστον στα 2* 1 20% 30% 40% 
4. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 3* (Β΄τάξης) με ενισχυόμενο κόστος 1.000.000€ 1 20% 30% 40% 
5. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 4* για τη δημιουργία συμπληρωματικών         
    εγκαταστάσεων 1 20% 30% 40% 
6. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία τουλάχιστον  Γ’ 2* 1 20% 30% 40% 
7. Εκσυγχρονισμός κάμπινγκ τουλάχιστον Γ΄ τάξης 1 20% 30% 40% 
8. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Συνεδριακών κέντρων         
    β) Χιονοδρομικών κέντρων         
    γ) Εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών            
    δ) Λιμένων σκαφών αναψυχής         
    ε) Γηπέδων γκολφ         
    στ) Κέντρων θαλασσοθεραπείας         
    ζ) Κέντρων τουρισμού υγείας         
    η) Κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού 1 20% 30% 40% 
9. Ιδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός :         
    α) Θεματικών πάρκων 2  15%  25%  35%  
    β) Αυτοκινητοδρομίων 2 15% 25% 35% 
 
Βάσει της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών &Ανάπτυξης με αριθμό πρωτ. 33019/25/7/07 (ΦΕΚ 1292 τ.Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε με όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 359/Β/09), προβλέπεται επιπλέον ποσοστό φορολογικής απαλλαγής για 
μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού 
σχεδίου, και  βάσει κριτηρίων.  Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα με το περιεχόμενο της  εν λόγω ΚΥΑ 
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 ΚΥΑ 45806/8.10.2008 (ΦΕΚ 2141 τ. Β΄) ΄΄Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της 
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του ν.3299/04, για τα 
επενδυτικά σχέδια  ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων΄΄. 

  
      

Νομός Αττικής: Εφαρμογή  χρηματοδοτικών κινήτρων του ν.3299/04 όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3522/06 και το ν.3752/09                           
για ίδρυση επέκταση ξενοδοχείων 

      

Επαρχία Τροιζηνίας  Ζώνη Λαυρεωτικής Νησιά ν.Αττικής Υπόλοιπο νομού Αττικής 

Ηπειρωτικό Τμήμα που 
οριοθετείται στην 
Περιφ.Πελοποννήσου 

Νησιωτικό Τμήμα της 
Επαρχίας                               Κύθηρα, Αντικήθυρα Υπόλοιπα νησιά   

Εφαρμογή κινήτρων 
για ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων 3* και 
άνω βάσει παρ.7 του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ 
45806/08 (Α΄ζώνης) 

Εφαρμογή κινήτρων για 
ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων 5* και σε 
περιοχές με υψόμετρο 
>800μ., 3* και άνω,  βάσει 
της ΚΥΑ 45806/08  
(Β΄ζώνης) 

Εφαρμογή κινήτρων για 
ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων 5*και σε 
περιοχές με υψόμετρο 
>800μ. 3* και άνω, βάσει 
της ΚΥΑ 45806/08  
(Α΄ζώνης) 

Εφαρμογή κινήτρων για 
ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων 3* και άνω 
βάσει  του άρθρου 1 της 
ΚΥΑ 45806/08 (Β΄ζώνης) 

Μη εφαρμογή 
χρηματοδοτικών 
κινήτρων για 
ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων  βάσει 
της ΚΥΑ 45806/08   

Μη εφαρμογή 
χρηματοδοτικών 
κινήτρων για 
ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων  βάσει της 
ΚΥΑ 45806/08   

      
      

Νομός Θεσσαλονίκης: Εφαρμογή χρηματοδοτικών κινήτρων του ν.3299/04 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3522/06 και το ν.3752/09                    
για ίδρυση επέκταση ξενοδοχείων 

      
Επαρχία Λαγκαδά & 
Τμήμα Δυτικά του 
Αξιού 

Υπόλοιπος νομός 
Θεσσαλονίκης      

Εφαρμογή κινήτρων 
για ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων  5* και σε 
περιοχές με υψόμετρο 
>800μ.,  3* και άνω, 
βάσει της ΚΥΑ  
45806/08  (Α΄ζώνης) 

Μη εφαρμογή 
χρηματοδοτικών κινήτρων 
για ίδρυση/επέκταση 
ξενοδοχείων  βάσει της 
ΚΥΑ 45806/08.      
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