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Ενημερωηικό ημείωμα 

Ο  Επενδσηικός Νόμος 3299/04 

 

Σηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν 3299/2004 πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004: 

ζπκπεξηιήθζεθαλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο, εμαληιήζεθαλ ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα 

εληζρχζεσλ, θάλνληαο ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ΜκΔ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, εληζρχζεθαλ 

νη ΜκΔ κε κεγαιχηεξα πνζνζηά, ρνξεγήζεθε πξφζζεηε ελίζρπζε 15% ζηηο ΜκΔ ησλ 

παξακεζφξησλ λνκψλ θαζψο θαη ησλ λνκψλ κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 65%, 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο θιπ. Σε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, επεηεχρζε ε έγθξηζε ηνπ Νφκνπ 

ζε ρξφλν-ξεθφξ γηα ηα Κνηλνηηθά δεδνκέλα, δειαδή κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 2601/98 ηνπ ΠΑΣΟΚ εγθξίζεθε δέθα κήλεο κεηά 

ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ. 

 

Τν λέν ζεζκηθφ επελδπηηθφ πιαίζην ζεσξήζεθε πξσηνπνξηαθφ, απιφ θαη θαηαλνεηφ, γηαηί :  

 

(1)  δηεχξπλε ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο δίλνληαο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο,  

 

(2)  εηζήγαγε λέα θίλεηξα, φπσο π.ρ. ε έληαμε ζηηο παξερφκελεο εληζρχζεηο ηεο επηρνξήγεζεο 

ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ηελ επέλδπζε απαζρφιεζεο,  

 

(3)  δηεχξπλε ηηο επηιέμηκεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ, εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί θαη δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα, ππεξεζίεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζεκαηηθά πάξθα, επελδχζεηο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, 

επελδχζεηο ζε θαηλνηνκία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θ.ιπ),  

 

(4)  απνζπλέδεζε ηελ επηρνξήγεζε απφ ηηο δεκηνπξγνχκελεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο (θάζε 

επηρείξεζε ιακβάλεη ην πνζφ επηρνξήγεζεο πνπ ηεο αλαινγεί, κε απμεκέλν ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο), Σεκεηψλεηαη φηη ε πξνβιεπφκελε ελίζρπζε ιφγσ πεξηνρήο θαη είδνπο 

επέλδπζεο παξερφηαλ απφ ηνλ Νφκν 2601/98 σο ζχλνιν, κφλν εάλ δεκηνπξγνχληαλ θαη 

νη αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο (πνζφ επηρνξήγεζεο = αξηζκφο ζέζεσλ Φ 45.000 επξψ 

γηα θάζε ζέζε) κε απνηέιεζκα ν Νφκνο απηφο λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα φιεο ηηο 

επελδχζεηο πνπ δελ ήηαλ εληάζεσο εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηηο επελδχζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πςειή ηερλνινγία ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. 

  

(5)  βειηίσζε ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο επηρεηξήζεσλ : (α) κεηψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν γηα ηελ ελίζρπζε εθζπγρξνληζκνχ μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε πέληε, απφ επηά 

ρξφληα πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ή απφ ηνλ πξνεγνχκελν εθζπγρξνληζκφ, (β) 

δίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο φισλ ησλ επελδχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη θαη ζε 

κηζζσκέλα νηθφπεδα, ελψ πξηλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιεπφηαλ θαη’ εμαίξεζε κφλν γηα 

ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο, π.ρ. ζεξκνθήπηα, θαη γηα νηθφπεδα θπξηφηεηαο νξηζκέλσλ 

θνξέσλ π.ρ. Γεκφζην, Ο.Τ.Α. θαη (γ) κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 

ηδίαο ζπκκεηνρήο ζην 25% απφ 40% πνπ ίζρπε πξηλ· (δ) αίξνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ σο 

πξνο ην αλψηαην εληζρπφκελν χςνο επελδχζεσλ νινθιεξσκέλνπ εθζπγρξνληζκνχ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ,  

 

(6)  απινπνίεζε ηηο δηαδηθαζίεο εηζάγνληαο πνιιέο θαηλνηνκίεο φπσο ε ηελ επέθηαζε θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο, ελ 
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αλακφξθσζε θαη ελνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε νξηδφληην 

επίπεδν κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ε θαζηέξσζε απινχζηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή επηδφηεζεο θφζηνπο 

ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, ε θαηάξγεζε ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο ησλ 

εληζρχζεσλ, ε απινπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ζε δχν δφζεηο 

(50% κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 50% ηεο επέλδπζεο, θαη ην ππφινηπν κε ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο νινθιήξσζεο), ε ηαχηηζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο κε ηελ έλαξμε παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. 

 

Απηνί ήηαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζχζζσκε ε επηρεηξεκαηηθή Κνηλφηεηα ραηξέηηζε ζεξκά 

ηνλ Νφκν απηφ θαη πνιχ ιηγφηεξν ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ελίζρπζεο, φπσο εζθαικέλα 

δηαηχπσλε ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, σο αληηπνιίηεπζε. 

 

Γηα λα επηηαρπλζεί ε ελεξγνπνίεζε, αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, 

αθνινχζεζε, ακέζσο κεηά ηε ςήθηζή ηνπ, ε έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη αλαπηχρζεθαλ βνεζεηηθά εξγαιεία, φπσο: δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη κε 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, νδεγφο γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ σο ΜκΔ, ζχζηεκα ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζην νπνίν 

εηζάγνληαλ ηα απαηηνχκελα πξσηνγελή ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ εμεηαδνκέλσλ 

επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη βάζεη απηψλ ππνινγίδνληαλ απηφκαηα νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ 

ησλ αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζπλεπψο ε βαζκνινγία ηεο επέλδπζεο θ.ιπ. Δπηπιένλ, 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα ππνβάινπλ, κέζσ ηζηνζειίδαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, www.ependyseis.gr ηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψλνπλ άκεζα εάλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζηνλ Νφκν. 

 

Έηζη, ηελ πξψηε δηεηία εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ, ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα αληαπφθξηζε. Σπλνιηθά 

θαηαηέζεθαλ 4.394 αηηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε χςνο επελδχζεσλ 11,91 δηο επξψ. 

Αληίζηνηρα εγθξίζεθαλ 3.808 επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο 8,78 δηο επξψ, κε ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ 21.263 λέεο άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πνιιέο πεξηζζφηεξεο έκκεζεο. Σε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν Νφκν 2601/98, απμήζεθε :ν κέζνο εηήζηνο φξν ησλ αηηήζεσλ 

θαηά 223% ζε αξηζκφ (2.197 έλαληη 680) θαη θαηά 300% ζε πξνυπνινγηζκφ (5,95 δηο επξψ 

έλαληη 1,48 δηο επξψ) θαη νη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαηά 113% (δεκηνπξγία ζε εηήζηα 

βάζε 11.520 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο έλαληη 4.274). Δπίζεο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, επεηεχρζεζαλ φινη νη βαζηθνί 

ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηε δηακφξθσζή ηνπ : εληζρχζεθε ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ΜκΔ, αλαβαζκίζηεθαλ ζεκαληηθά νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο θαη ηνλψζεθε ε 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. 

 

Οι νέερ Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ Πεπιθεπειακών Ενιζσύζεων - διαππαγμάηεςζη με ηην 

Εςπωπαϊκή Επιηποπή    

 

Ύζηεξα απφ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ) ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013 θαη παξά ηελ αξρηθή πξφβιεςε γηα θάζεηε κείσζε ησλ εληζρχζεσλ, 

εμαζθαιίζηεθαλ, απφ 1.1.2007, πνιχ επλντθέο γηα ηε ρψξα καο ξπζκίζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

θαηαξηίζηεθε θαη ππνβιήζεθε, ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2006, πξνο έγθξηζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Δπηηξνπήο, ν λένο Φάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ρψξαο. Σην ράξηε απηφ 

νξίζηεθαλ νη Πεξηθέξεηεο πνπ δηθαηνχληαη εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ην αλψηαην φξην ελίζρπζεο 

γηα θάζε κία απφ απηέο. 

 

http://www.ependyseis.gr/
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Σχκθσλα κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ζα κεηψλνληαλ 

δξακαηηθά. Δηδηθά γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Σηεξεάο Διιάδαο, πνπ, βάζεη ηνπ 

θαηά θεθαιή Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔγρΠ)
1
 ηνπο, αλήθνπλ ζηηο αλεπηπγκέλεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ., ηα πνζνζηά ζα έπεθηαλ θαηαθφξπθα απφ ην 2007 ζην 15%. Μείσζε 

έσο ην 15% πξνβιεπφηαλ θαη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο πνπ, ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ., εκθαλίδνληαλ σο αλεπηπγκέλεο.  

 

Με ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο, θαζψο θαη κε ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε άιια θξάηε-

κέιε θαη νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ., εμαζθαιίζηεθαλ, γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

πνζνζηά πνπ αλέξρνληαη απφ 30 έσο 40% γηα ηηο επελδχζεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, 

έσο 50% γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη έσο 60% γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ) μεθίλεζε 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 θαη βαζίζηεθε ζε δχν αξρέο: πξψηνλ, ηε ζπγθέληξσζε ηεο ρνξήγεζεο 

εληζρχζεσλ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα απζηεξά ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

αλάγθε θαη, δεχηεξνλ, ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο έληαζεο ησλ εληζρχζεσλ.  

 

Οη ΚΓΠΔ απνηεινχλ ηε βάζε δηακφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Φάξηε ηνλ νπνίν ηα 

θξάηε-κέιε ππνβάιινπλ ψζηε λα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη λα ηζρχεη γηα 

θάζε Πεξηθέξεηα θαη κε φξηα ελίζρπζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

 

Οη Πεξηθέξεηεο είλαη επηιέμηκεο γηα εληζρχζεηο δπλάκεη ησλ παξαθάησ άξζξσλ ηεο Σπλζήθεο:  

 

Σην άξζξν 87.3.α  εκπίπηνπλ νη Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηφρνπ 1 κε ΑΔγρΠ κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 

75% ηεο Δ.Δ.-25· ζην άξζξν 87.3.α - Πεξηθέξεηεο «Σηαηηζηηθνχ Αληηθηχπνπ» («phasing out») 

εκπίπηνπλ νη Πεξηθέξεηεο κε ΑΔγρΠ κεγαιχηεξν ηνπ 75% ηεο Δ.Δ.-25 θαη ζην άξζξν 87.3.γ 

εκπίπηνπλ νη Πεξηθέξεηεο «Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο» («phasing in») κε ΑΔγρΠ κεγαιχηεξν 

ηνπ 75% ηεο Δ.Δ.-15. 

 

Μφιηο αλειήθζε ε επζχλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο γηα ηηο λέεο 

ΚΓΠΔ, ην ηφηε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ζπγθξφηεζε Δηδηθή Οκάδα Κξνχζεο γηα ηηο 

Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε επηζηεκνληθά απφ ηξεηο εηδηθέο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο: Οη δχν πξψηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, είραλ ηίηιν : 

«Review of the Regional Aid Guidelines: Implications for Greece» θαη «Redesigning the 

eligibility criteria for regional aid derogation under article 87 (3) a: Possible amendments and 

their implications». Ζ ηξίηε εκπεξνγλσκνζχλε πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ΗΟΒΔ, είρε ηίηιν 

«Αδπλακίεο θαη πξννπηηθέο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ησλ λνκψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Διιάδαο ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο – επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα». Οη κειέηεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζην Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ καο ζηελ Δ.Δ., πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαξθείο δηκεξείο 

ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο, 

                                                             

1
  Ζ απνηίκεζε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο (πξνθχπηεη σο ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο), ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο έηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ ηε κφληκε θαηνηθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 
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ζπλερείο επαθέο κε ηνπο Δπξσβνπιεπηέο, ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, θαη ηελ Έλσζε 

Παξάθηησλ Πεξηθεξεηψλ Δπξψπεο, κε ζηφρν λα δηαθπιαρζεί ε πνξεία αλάπηπμεο θαη 

ζχγθιηζεο ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο πςειήο έληαζεο εληζρχζεσλ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ακέξηζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηεο Μφληκεο Διιεληθήο 

Αληηπξνζσπείαο ζηηο Βξπμέιιεο.  

 

Ύζηεξα απφ έλα καθξχ δηάζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο, νη ΚΓΠΔ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δεκνζηεχηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ Εθημερίδα ηης Ε.Ε. (C54/13, 

4.3.2006).  

 

Σην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απηήο ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. πέηπρε λα γίλεη απνδεθηφ 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη λα απνηππσζεί ζηηο ΚΓΠΔ ην θχξην κέξνο ησλ Διιεληθψλ ζέζεσλ.  

 

Σπγθεθξηκέλα : 

 

1. Υπνζηεξίρζεθε ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο έληαζεο ελίζρπζεο γηα ηηο Πεξηθέξεηεο 

«Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο» (Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Σηεξεάο Διιάδαο), αληί ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηελ Δπηηξνπή θάζεηεο κείσζεο ζην 15%, ψζηε λα ππάξμεη 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Σχκθσλα κε 

ηηο ΚΓΠΔ, ηα κέγηζηα φξηα ελίζρπζεο γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

δηακνξθψλνληαη αξρηθά ζην 30% θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 15%. 

 

2. Υπνζηεξίρζεθε ε ρνξήγεζε ζηαζεξήο έληαζεο ελίζρπζεο ζε φιε ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θαη επηιεμηκφηεηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87.3.α - Σηφρνπ 1 γηα ηηο Πεξηθέξεηεο 

«Σηαηηζηηθνχ Αληίθηππνπ» (Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο), αληίζηνηρε κε ηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ ακηγνχο Σηφρνπ 1, αληί ηεο πξνηεηλφκελεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή άκεζεο θαηάηαμεο ζην 87.3.γ - Σηφρνπ 2, εθφζνλ ζε απηέο ηηο 

Πεξηθέξεηεο δελ έρεη επηηεπρζεί πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαη ζχγθιηζε. Σχκθσλα κε ηηο 

ΚΓΠΔ, νη Πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθνχ αληίθηππνπ εκπίπηνπλ αξρηθά ζηνλ Σηφρν 1 κε έληαζε 

ελίζρπζεο 30%. 

 

3. Υπνζηεξίρζεθε ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο έληαζεο ελίζρπζεο γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηε 

ζέζπηζε/πξφβιεςε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο πεξηνρψλ κε 

δηαθνξεηηθή έληαζε ελίζρπζεο, ηδίσο φηαλ απηή κεηψλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο θαη γηα ηα 

κηθξά λεζηά θαη ηηο άιιεο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ιφγσ ησλ κφληκσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

Σχκθσλα κε ηηο ΚΓΠΔ, πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Σηφρνπ 1 ησλ 

νπνίσλ ε έληαζε ελίζρπζεο κεηψλεηαη άλσ ηνπ 15%. Σπλεπψο, ε κέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο 

γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Πεινπνλλήζνπ δηακνξθψλεηαη αξρηθά ζην 40% θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην 30%. Λακβάλεηαη δε ππφςε ε γεηηλίαζε πεξηθεξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή θαηάηαμε. Ζ πξνβιεπφκελε γηα αξγφηεξα (1.1.2011) κείσζε ηεο έληαζε 

ελίζρπζεο ζηνπο Ννκνχο Φσθίδαο θαη Δπξπηαλίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, δελ 

ζα θαηέιζεη ζην 15% αιιά ζην 20%. Ζ δε εηζαγσγή κηαο λέαο κνξθήο ελίζρπζεο πνπ 

αθνξά ηελ ίδξπζε λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο χςνπο 

έσο 1 ή 2 εθ. επξψ επί ηνπ θφζηνπο ίδξπζεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, γηα πέληε ρξφληα, 

κε πνζνζηφ ελίζρπζεο πξνζαπμεκέλν θαηά 5% γηα ηα κηθξά λεζηά. 

 

4. Υπνζηεξίρζεθε ε ηαπηφρξνλε ζπγθέληξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο 

έληαζεο ελίζρπζεο θαη ηεο επαλαμηνιφγεζεο ησλ πεξηνρψλ, ψζηε λα ππάξμεη ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 
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κεησζεί ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

πεξηειάκβαλε αιιαγέο ζε ηέζζεξηο ρξνληθέο θάζεηο. Σχκθσλα κε ηηο ΚΓΠΔ, ηα πνζνζηά 

ελίζρπζεο ζα κείλνπλ ζηαζεξά έσο ην 2011 θαη νη ελδερφκελεο αιιαγέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά ηφηε θαη φρη λσξίηεξα. 

 

Σε ζπλέρεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ, ηα κέγηζηα φξηα ελίζρπζεο δηακνξθψζεθαλ ζε 

χςνο 30-40%, γηα ηηο επελδχζεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηε ρψξα, πξνζαπμεκέλα 

κε 10% γηα ηηο κεζαίεο θαη 20% γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Σε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ΚΓΠΔ φπνπ ηελ 

επζχλε δηακφξθσζεο επλντθψλ γηα ηε ρψξα καο ξπζκίζεσλ είρε ην ΠΑΣΟΚ, ε κείσζε ηεο 

έληαζεο ηεο ελίζρπζεο δελ μεπέξαζε ζε θακία πεξίπησζε ηηο 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ν Διιεληθφο Φάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

πνπ ππνβιήζεθε εγθξίζεθε, πξψηνο απφ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., 

ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο παξαπάλσ επλντθέο γηα ηελ Διιάδα ξπζκίζεηο. 

 

Σεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν πξνεγνχκελνο Φάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, ν νπνίνο 

δέζκεπζε ηε ρψξα γηα φιε ηελ πεξίνδν 2000-2006, είρε δηακνξθσζεί κε ηξφπν πνπ δελ 

παξείρε ηε κέγηζηε επηηξεπηή έληαζε ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηφηε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο, κε ζπλέπεηα, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, λα 

ππάξρεη απηνπεξηνξηζκφο σο πξνο ηα φξηα ελίζρπζεο. 

 

Ζ αιιαγή ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο ζπλεπαγφηαλ ηελ 

ππνρξεσηηθή ιήμε ηεο εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ηε ιεηηνπξγία, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007, λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ 

θαζεζηψησλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ηνλ λέν Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ. 

 

Νέα διαππαγμάηεςζη με ηην Εςπωπαϊκή Επιηποπή για ηο μεηαβαηικό ζηάδιο μεηαξύ 

ηων πεπιόδων 2000-2006 και 2007-2013 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ε θηινδνμία ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Νέαο Γεκνθξαηίαο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ κηα απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ 

Νφκνπ.  

 

Δθηφο απφ ηηο λέεο ΚΓΠΔ, έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε ηηο Σηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο γηα ηε Σπλνρή (ΔΣΠΑ), αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε απινπνίεζε ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Έπξεπε, επίζεο, λα θαηαπνιεκεζεί 

ε δαηδαιψδεο θαηάζηαζε ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ ζηε ρψξα καο, φπνπ ε εθαξκνγή ηεο 

πνιπδηάζπαζεο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηλφηαλ θαηά πεξίπησζε, ελψ παξαηεξείην ε 

χπαξμε πνιιψλ θαζεζηψησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε, κε 

επηθαιππηφκελα αληηθείκελα δξάζεο θαη πνιινχο εηεξφθιεηνπο θνξείο ρνξήγεζήο ηνπο. 

 

Σην πιαίζην ηεο Οκάδαο Κξνχζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ε νπνία ήδε αλαθέξζεθε, έγηλε ε 

επεμεξγαζία ελφο Δληαίνπ Πιαηζίνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013, κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηήο 

κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο, ηε βέιηηζηε παξαθνινχζεζε θαη 

δηαρείξηζή ηνπο, ηε δηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαη, ηέινο, ηελ 

επαξθή δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο. 
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Με επηζηνιή πνπ εζηάιε ζηηο 16 Μαξηίνπ 2006, κε ζέκα «Κξαηηθέο εληζρχζεηο πεξηφδνπ 

2007-2013» ζε φια ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη ηηο Δηδηθέο Υπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηνπ ΚΠΣ, 

έγηλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ λέσλ ΚΓΠΔ, μεθηλψληαο, παξάιιεια, 

δηαβνχιεπζε γηα ηε δηακφξθσζε εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013. Αληίζηνηρε ελέξγεηα ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξνεηνηκάζηεθε θαη 

γηα φινπο ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο εηαίξνπο. 

 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

κεηαμχ ησλ δπν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ απνηέιεζε γηα ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Δπεηδή ηα πθηζηάκελα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ίζρπαλ 

έσο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2006, θαη’ επέθηαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, νη απνθάζεηο 

έγθξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζα έπξεπε λα εθδνζνχλ έσο εθείλε ηελ εκεξνκελία. Απηφ δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη απνδεθηφ ηφζν γηα ηερληθνχο, φζν θαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, μεθίλεζε λέα δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηελ νιηγφκελε 

παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ελίζρπζεο βάζεη ησλ 

ΚΓΠΔ θαη ηνπ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ πνπ ήηαλ ηφηε ζε ηζρχ. Έηζη θαη ζε ζρέζε 

κε ηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν, έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ην 2006, 

βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, αιιά θαη γηα ην 2007, κε ηελ 

έγθαηξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο εληάζεηο ελίζρπζεο βάζεη ηνπ λένπ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ. 

 

Σην πιαίζην ησλ «Πξνηάζεσλ Καηάιιεισλ Μέηξσλ» θαη ζε αληίζεζε κε ηελ Διιεληθή ζέζε 

φηη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ θαζεζηψησλ ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν ππνδνρήο αηηήζεσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνο έγθξηζε, ε Δπηηξνπή αληηιακβαλφηαλ ηε ιήμε εθαξκνγήο ησλ 

πθηζηάκελσλ θαζεζηψησλ έσο ηε ιήμε έθδνζεο εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ έληαμεο βάζεη 

απηψλ. Με ηελ θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία ππνζηεξίρζεθε ε ζέζε καο κε επηζηνιέο θαη κε 

αιιεπάιιειεο επαθέο θαη δηαβνπιεχζεηο ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηηο 

Βξπμέιιεο κε αληηπξνζσπείεο άιισλ θξαηψλ-κειψλ, κε παξαζηάζεηο Διιήλσλ θαη μέλσλ 

Δπξσβνπιεπηψλ πνπ είραλ ελεκεξσζεί θαζψο θαη κε ζπλαληήζεηο κε ηελ αξκφδηα Δπίηξνπν, 

θπξία Nelly Kroes. 

 

Πξνηάζεθε δε ζηελ Δπηηξνπή λα επηηξέςεη ηελ ππνδνρή αηηήζεσλ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ 

θαζεζηψησλ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006, δεζκεχνληαο παξάιιεια ηα θξάηε-κέιε σο πξνο 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έθδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ, κε ζέζπηζε 

ρξνληθνχ νξίνπ ηελ 30
ή
 Ηνπλίνπ 2007. Σηελ πξφηαζε απηή ζπλεγφξεζε ην γεγνλφο φηη ε 

Δπηηξνπή, παξά ηελ πάγηα ζέζε ηεο γηα ζαθή δηάθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

εληζρχζεσλ θαηά ηηο δχν πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, πξνρψξεζε ζε ad hoc κεηαβαηηθή 

ξχζκηζε ζην δήηεκα ηνπ ιεγφκελνπ «πξαγκαηηθνχ θηλήηξνπ» (D/54049, 17.5.2006), 

απνδερφκελε, ηειηθά, ηελ παξάηαζε εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ 

έσο ηηο 30.6.2007.  

 

Σχκθσλα κε ηηο λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, ε έλαξμε έξγσλ επηηξέπεηαη κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο πθηζηάκελεο φπνπ νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα 

μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ηελ αίηεζε ππαγσγήο («πξαγκαηηθφ θίλεηξν»). Παξά ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο, ε αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπηηξνπήο κε επηζηνιή ηεο, καο 

γλσζηνπνίεζε ηελ εκκνλή ηεο ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Έηζη, θαη απφ ηελ Διιάδα, φπσο θαη 

απφ φια ηα θξάηε-κέιε αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθξηηηθψλ 

απνθάζεσλ έληαμεο επελδχζεσλ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο κέρξη ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2006.  
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Παξάιιεια, ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ κε ηελ Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία, επέβαιιε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2007, ζηηο λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ηνλ λέν Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ. 

Έηζη, ηαπηφρξνλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, έγηλε εληαηηθή 

δνπιεηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ν Νφκνο ζηνλ λέν Φάξηε θαη λα βειηησζεί κε βάζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ην νπνία ήδε αλαθέξζεθαλ.  

 

Σηφρνο ήηαλ ε θαηάζεζε ηνπ λένπ Νφκνπ ζηε Βνπιή, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ 

Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Γηα ηελ απνθπγή λνκνζεηηθνχ θελνχ 

ζηε ρνξήγεζε επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ςεθίζηεθε ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηε ιήμε ππνδνρήο 

αηηήζεσλ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Δπελδπηηθνχ Νφκνπ θαη αθνινχζεζαλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο 

ζε φιε ηελ Διιάδα γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, αιιά θαη ησλ 

αξκφδησλ θαη ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ. 

 

Οι εςνοϊκέρ αλλαγέρ ηος νέος Κοινοηικού νομοθεηικού πλαιζίος για ηιρ πεπιθεπειακέρ 

ενιζσύζειρ  

 

Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχζαλ πξσηίζησο ζηε κεηαβνιή ησλ αλψηαησλ νξίσλ ελίζρπζεο γηα 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ελίζρπζεο γηα ηηο ΜκΔ.  Έρνληαο νξίζεη 

ζηνλ λέν Φάξηε ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα γηα θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ρσξίο πεξαηηέξσ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ή δηάθξηζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 30-40% γηα ηηο επελδχζεηο 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηε ρψξα, πξνζαπμεκέλα κε 10% γηα ηηο κεζαίεο θαη 20% 

γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ππήξρε ε επειημία ζηξαηεγηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο δηαίξεζεο ηεο 

επηθξάηεηαο θαη ησλ παξερφκελσλ εληάζεσλ ελίζρπζεο, πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο επελδχζεηο 

ζηηο πιένλ κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη ζηνπο πην απνδνηηθνχο θιάδνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ην λέν πιαίζην παξείρε ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο : (α) ελίζρπζε ηνπ θφζηνπο 

ίδξπζεο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηε ρψξα, (β) θαη’ εμαίξεζε, ελίζρπζε ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηφρνπ 1 

θαη ζηηο ιεγφκελεο Πεξηθέξεηεο Σηαηηζηηθνχ Αληίθηππνπ ή Σηαδηαθήο Δμφδνπ απφ ηνλ Σηφρν 1 

(Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία) θαη (γ) γηα πξψηε θνξά, ηελ ελίζρπζε ηεο 

κεηαπνίεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ινηπέο 

επελδχζεηο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ θαζεζηψηνο. 

 

Ζ απαηηνχκελε πξνζαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3299/2004 ζην λέν πιαίζην κε ρξήζε ησλ 

επεξγεηηθψλ ηνπ ξπζκίζεσλ, ππαγφξεπε αιιαγέο ζε πιήζνο δηαηάμεσλ, πξνβάιινληαο ηελ 

επθαηξία ζπλνιηθήο ηνπ βειηίσζεο, αιιά κε ηξφπν πνπ λα εγγπάηαη ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ, 

εθφζνλ νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη εγθχθιηνη ζα εμαθνινπζνχζαλ λα ηζρχνπλ, ειαθξψο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζε θάπνηεο κφλν πεξηπηψζεηο. Παξάιιεια, κπνξνχζαλ λα δηεπξπλζνχλ νη 

επηιέμηκεο επελδχζεηο, λα απινπνηεζνχλ πεξαηηέξσ νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη λα 

πξνσζεζεί ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ βάζεη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε ηαπηφρξνλα εθείλε ηελ πεξίνδν. Έηζη, έγηλε εθηεηακέλε 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο εηαίξνπο, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο, ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηνπ απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ γηα ηηο εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

ηεινχζε ηφηε ππφ δηακφξθσζε, ψζηε λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ηεο ρξνλνβφξνπ 

δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νφκνπ ζηελ Δπηηξνπή θαη αλακνλήο ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο. 
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 Η ηποποποίηζη ηος Νόμος 3299/04  

 

Δλ φςεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νφκνπ 3299/04 ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ ΚΓΠΔ γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2013, ζεσξήζεθε ζθφπηκν, λα γίλεη κηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηνπ Νφκνπ γηα ηα δχν 

πξψηα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζψο θαη ζε κηα απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζε θιαδηθφ 

θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν.Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηελ ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλνπ εμσηεξηθνχ 

ζπκβνχινπ, εθπνλήζεθε κειέηε αμηνιφγεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππήξραλ δηαζέζηκα.  

 

Απφ ηε κειέηε απηή εμήρζεζαλ ηα παξαθάησ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ιήθζεθαλ 

ππφςε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ : (α) ηα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα ππέβαιαλ κηθξέο 

(79,4%) θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (15,61%), (β) ην 77,4% ησλ πξνηάζεσλ είραλ χςνο 

επελδχζεσλ έσο 2 εθ. επξψ θαη ην 12,3% είραλ χςνο επέλδπζεο απφ 2 έσο 4 εθ. επξψ, (γ) 

κφιηο δπν αηηήκαηα ππνβιήζεθαλ γηα επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγνχκελεο 

απαζρφιεζεο έλαληη 2.588 αηηεκάησλ γηα επηρνξήγεζε. Σε φ,ηη αθνξά ηε ρσξνζέηεζε, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζηηο Πεξηθέξεηεο Κξήηεο (18,55% επί ηνπ 

αξηζκνχ, 10,88% επί ηνπ χςνπο επελδχζεσλ) θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (14% επί ηνπ 

αξηζκνχ, 15,63% επί ηνπ χςνπο επελδχζεσλ). Αθνινχζεζαλ νη Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ 

(7,03% επί ηνπ αξηζκνχ, 11,93% επί ηνπ χςνπο επελδχζεσλ) θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ (4,91% επί 

ηνπ αξηζκνχ, 9,57% επί ηνπ χςνπο επελδχζεσλ). Σε αληίζεζε κε ηηο αλσηέξσ, νη Πεξηθέξεηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Βφξεηνπ Αηγαίνπ θαη Ηφλησλ Νήζσλ είραλ ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο. 

 

Γηαπηζηψζεθαλ, επίζεο, κεγάιεο ελδνπεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο. Υπήξραλ λνκνί πνπ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έλαληη ησλ άιισλ λνκψλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο: ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ν λνκφο Ζξαθιείνπ (10,59%) έλαληη ηνπ λνκνχ 

Φαλίσλ (2,40%), ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ν λνκφο Ησαλλίλσλ (4,83%) έλαληη ηνπ λνκνχ 

Θεζπξσηίαο (0,77%), ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ν λνκφο Αραΐαο (4,71%) έλαληη ηνπ 

λνκνχ Ζιείαο (1,97%), ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ν λνκφο Μεζζελίαο (7,78%) έλαληη 

ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο (1,16% θφζηνπο), ζηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο ν λνκφο Βνησηίαο 

(2,67%) έλαληη ηνπ λνκνχ Δπξπηαλίαο (0,12%). 

 

Σε επίπεδν λνκνχ, ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο είραλ νη λνκνί : Ζξαθιείνπ, Γσδεθαλήζνπ, 

Ησαλλίλσλ, Μεζζελίαο θαη Αραΐαο, ελψ ηηο ρεηξφηεξεο νη λνκνί Δπξπηαλίαο, Πεηξαηψο, 

Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Κνδάλεο, Καξδίηζαο, Φσθίδαο, Θεζπξσηίαο, Εαθχλζνπ, 

Λεπθάδαο θαη Σάκνπ. 

 

Σε φ,ηη αθνξά ζηνπο θιάδνπο : (α) ν ηνπξηζκφο θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ην χςνο 

ησλ επελδχζεσλ (41,04%) θαη ηε δεχηεξε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ (26,58%) - 

θπξίαξρε ζέζε είραλ νη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, (β) ν 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε (40,75% επί ηνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ θαη 

56,45% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ) κε θπξίαξρν ηνλ θιάδν Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη (γ) 

νη ππεξεζίεο θαηέιαβαλ ηελ ηξίηε ζέζε (15,70% επί ηνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ θαη 11,21% 

επί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ), κε ηηο επελδχζεηο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λα θπξηαξρνχλ. 

 

Παξάιιεια, θαη πάιη κε εμσηεξηθή ππνζηήξημε, δηελεξγήζεθε παλειιαδηθή επηζθφπεζε 

επαξθνχο δείγκαηνο επελδχζεσλ (287 επελδπηηθά ζρέδηα) πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο 1990 έσο ην ηέινο ηεο ηζρχνο ηνπ λ.2601/98. Σηφρνο ήηαλ, αθελφο, ε επηηφπηα 

δηαπίζησζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ε άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ ππνβνήζεζή καο θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθψλ, ελ φςεη θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 
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 Ο νέορ Νόμορ 3522/2006  

 

Με ηνλ λέν Νφκν, αμηνπνηήζεθαλ ηα πςειά θίλεηξα ηνπ λένπ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ θαη ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ 

πξνσζήζεθαλ ήηαλ πέληε: (1) δηαίξεζε ηεο επηθξάηεηαο ζε ηξεηο πεξηνρέο θηλήηξσλ κε βάζε 

ην αλψηεξν χςνο έληαζεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ, (2) ελνπνίεζε ησλ 5 θαηεγνξηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε 2 θαη πξφβιεςε γηα 

επηπιένλ πνζνζηά ελίζρπζεο γηα ηηο κηθξέο (έσο 20%) θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (έσο 10%), 

(3) δηεχξπλζε ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ κε ηελ πξφβιεςε ελίζρπζεο ηεο αγνξάο πάγησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο, (4) δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

πξνέγθξηζε επηιεμηκφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (5 

εκέξεο) πξνθεηκέλνπ ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα μεθηλά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο έληαμεο ζηνλ Νφκν θαη (5) πξφβιεςε επηπιένλ θηλήηξσλ γηα ηελ ίδξπζε 

λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο γηα 5 ρξφληα απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, αιιά θαη ηελ αξηηφηεξε πιεξνθφξεζε 

ησλ επελδπηψλ, αλαπηχρζεθε Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα γηα ηελ ςεθηαθή 

ππνβνιή, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κε αζθάιεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη ηαρχηεηα. Σηελ ηζηνζειίδα www.ependyseis.gr πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, ν επελδπηήο κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ θαη λα δηαπηζηψζεη άκεζα εάλ πιεξνί ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζηνλ 

Νφκν, κε αζθάιεηα, δηαθάλεηα θαη ηαρχηεηα. 

 

Σε ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΜΟΚΔ) ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΔΟΓ), δεκηνπξγήζεθε θαη αλαξηήζεθε ε παξαπάλσ 

ηζηνζειίδα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, γηα ην ζχλνιν 

ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαη ηηο Κξαηηθέο 

Δληζρχζεηο. Ζ βάζε απηή απνηέιεζε έλα πνιχ εχρξεζην εξγαιείν γηα ηνλ Έιιελα, αιιά θαη 

ηνλ μέλν επελδπηή. 

 

Ζ λέα δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ Νφκνπ, ε απνζαθήληζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ε δεκηνπξγία 

εξγαιείσλ δηεπθφιπλζεο θαη επηηάρπλζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ, απνηέιεζαλ κηα 

δπλακηθή αλαβάζκηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ. 

 

Οι πποηγούμενοι Νόμοι ηος ΠΑΣΟΚ  

 

Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 ςεθίζζεθαλ νη Νφκνη 3219/2004 κε ηίηιν «Τξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν.2601/98 – Δληζρχζεηο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/27-1-2004) θαη, 3220/2004 κε ηίηιν 

«Μέηξα αλαπηπμηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο – αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 15/Α/28-1-2004). 

 

Δπεηδή θαη νη δχν απηνί Νφκνη πεξηιάκβαλαλ δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή εληζρχζεσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο, άπηνληαλ ησλ Καλφλσλ Αληαγσληζκνχ ηεο Δ.Δ.. Καηά ζπλέπεηα ήηαλ 

απαξαίηεηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Κνηλνηηθέο δηαδηθαζίεο, ε θνηλνπνίεζή ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή, ζε πξψηκν ζηάδην, δειαδή πξηλ απφ ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπο. 

 

Τν ζρέδην ηνπ Νφκνπ 3219/2004 πξάγκαηη δηαβηβάζζεθε ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο (DG COMP) απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο ΓΓ 

http://www.ependyseis.gr/
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Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, ζε αληίζεζε κε ηνλ 3220/2004, ν 

νπνίνο δηαβηβάζηεθε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ, κεηά φκσο 

απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. 

 

Ζ ζέζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ μεθάζαξε:  

 

«Τα λνκνζεηηθά απηά θείκελα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ πξηλ ιεθζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ε ηειηθή ηεο απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

Δθφζνλ εθαξκνζζνχλ πξηλ ηελ σο άλσ ηειηθή απφθαζε, νη, βάζεη απηψλ, παξερφκελεο 

εληζρχζεηο ζα ζεσξεζνχλ παξάλνκεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 παξ. 3 ηεο Σπλζήθεο ΔΚ». 

 

Με βάζε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ Τχπνπ γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζρεδίσλ ησλ λφκσλ 

απηψλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο είρε ήδε δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο κε 

επηζηνιέο απφ 22.10.2003 θαη 3.12.2003.  

 

Οη δηεπθξηλίζεηο δεηήζεθαλ γηα ξπζκίζεηο ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 35% ζε 25% γηα επελδχζεηο άλσ ησλ 30 

εθαη. επξψ θαη γηα κία πεξίνδν 10 εηψλ, ηελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ αλψηαηνπ πνζνχ 

επηρνξήγεζεο χςνπο 15 εθαη. επξψ γηα λέεο επελδχζεηο άλσ ησλ 40 εθαη. επξψ, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ θαη ζε εηαηξείεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θαη εηήζηα έζνδα 

ζηελ αιινδαπή άλσ ησλ 30 εθαη. επξψ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο άλσ ησλ 15 

εθαη. επξψ, θαζψο θαη γηα έλα εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ εηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ γηα 

επελδχζεηο. 

 

Ο Νόμορ 3219/2004  

 

Ο Νφκνο απηφο θαηαξηίζζεθε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΥΠΟΗΟ, ε 

νπνία ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο. Με επηζηνιή ηεο 

D/50556/28-01-2004, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο, επηθαιέζηεθε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην άξζξν 88 παξ. 3 ηεο Σπλζήθεο ΔΚ, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή 

θαζεζηψηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Με ηελ επηζηνιή ηεο απηή, ε DG COMP πξφηεηλε ηελ ςήθηζε αλαβιεηηθήο ξήηξαο εθαξκνγήο 

ηνπ Νφκνπ ή αλαβιεηηθήο ξήηξαο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζα 

έπξεπε λα πξνζηεζεί αλαβιεηηθή ξήηξα θαηαβνιήο θαη ζηηο απνθάζεηο ππαγσγήο 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Νφκν 2601/1998. 

 

Τξεηο κφιηο εβδνκάδεο πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο, ε Δπηηξνπή απέζηεηιε λέα επηζηνιή 

D/51160/18-2-2004, κε ηελ νπνία δεηνχζε απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο λα κε ρνξεγνχλ 

θακία απνιχησο θξαηηθή ελίζρπζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 3219/2004 πξηλ εθδψζεη 

ηελ απφθαζή ηεο, θαζψο θαη λα δνζνχλ, έσο ηελ 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2004, εμεγήζεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ ζθνπφ ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην Κνηλνηηθφ 

Γίθαην. 

 

Τν ίδην είρε ζπκβεί θαη κε ηνλ Νφκν 2601/98, ν νπνίνο θνηλνπνηήζεθε επίζεκα ζηελ 

Δπηηξνπή ζηηο 28 Απξηιίνπ 1998, δειαδή κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην ΦΔΚ (15 Απξηιίνπ 

1998) θαη έηζη θαηαρσξήζεθε σο κε θνηλνπνηεζέλ θαζεζηψο ελίζρπζεο, ην νπνίν, ηειηθά, 

εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999 [SG(99)D/884/3-2-1999]. 
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Σεκεηψλεηαη φηη ν Νφκνο 3219/2004 ζέζπηδε ζηα άξζξα 2 παξάγξαθνο 2 θαη 8 παξάγξαθνο 

8, αιιαγέο ζηα θξηηήξηα ππαγσγήο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 

2601/1998 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ήηαλ απαξαίηεηε ε έθδνζε λέσλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 

θξηηεξίσλ ππαγσγήο. Γειαδή, ηα θξηηήξηα πνπ ίζρπαλ έσο εθείλε ηε ζηηγκή κε ηελ Υπνπξγηθή 

Απφθαζε 58541/31-07-1998 (ΦΔΚ 854/Β/12-08-1998) δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή αδπλακία εμέηαζεο φισλ ησλ επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ ππαγσγήο ζηνλ Νφκν 2601/1998. 

 

Με επηζηνιή ζηηο 30
ήο

 Απξηιίνπ 2004 έγηλε γλσζηή ζηελ Δπηηξνπή ε πξφζεζε ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο λα θαηαξγεζνχλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 3219/2004, πνπ, σο αζχκβαηνο κε ην 

Κνηλνηηθφ Γίθαην, δελ κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα εθαξκνζηεί νχηε κεηαβαηηθά. 

Παξάιιεια, εζηάιε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο εθαξκνγήο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, εγθχθιην - 

νδεγία (19140/3-5-2004) ε νπνία δεηνχζε λα κελ πξνρσξνχλ ζε έθδνζε δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 3219/2004. 

 

Γηα λα θαιπθζεί ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα, αιιά θαη λα δνζεί ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο φισλ ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ είραλ θαηαηεζεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2004, κε ξχζκηζε πνπ ςεθίζηεθε κε ηνλ Νφκν 3259/2004 (άξζξν 21), ελεξγνπνηήζεθαλ  

δηαηάμεηο ηνπ 2601/1998 θαηαξγψληαο ηνλ 3219/2004. 

 

Ο Νόμορ 3220/04  

 

Ο Νφκνο απηφο θαηαξηίζζεθε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο ηνπ ππνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηεο λα θηλήζεη ηελ επίζεκε δηαδηθαζία 

έξεπλαο δηφηη ζεσξνχζε φηη ν Νφκνο απηφο εηζήγε λέα θξαηηθή ελίζρπζε ππφ ηε κνξθή 

Δηδηθνχ Αθνξνιφγεηνπ Απνζεκαηηθνχ θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έπξεπε λα αλαζηαιεί έσο 

φηνπ ε Δπηηξνπή απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 

Με επηζηνιή ηεο, ζηηο 4 Μαξηίνπ 2004 πξνο ην ΥΠΟΗΟ, δειαδή ηξεηο εκέξεο πξηλ ηηο εζληθέο 

εθινγέο, ε Δπηηξνπή γλσζηνπνίεζε φηη ζεψξεζε θαη’ αξράο παξάλνκν ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ελίζρπζεο θαη ελεκέξσζε ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ζα πξνρσξήζεη ζε δεκνζίεπζε ηεο 

επηζηνιήο ηεο ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Ε.Ε.. Ζ επηζηνιή απηή παξειήθζε ζηηο 17 

Μαξηίνπ 2004 απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηνπ ΥΠΟΗΟ. 

 

Ζ DG COMP, κεηά απφ αιιεινγξαθία κε ην ΥΠΟΗΟ, πνπ μεθίλεζε ζηηο 13 Μαΐνπ 2004, 

ελεκέξσζε κε επηζηνιή, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, φηη αλνίγεη δηαδηθαζία έξεπλαο θαζψο είρε 

ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηε ζπκβαηφηεηα ησλ εληζρχζεσλ κε ηελ θνηλή αγνξά, νπζηαζηηθά κε 

ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ. Παξάιιεια θάιεζε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

αλαζηείινπλ ηε ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ θαη λα απνζηείινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξάγσγε λνκνζεζία, αιιά θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, 

δεηψληαο ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ, ηα πνζά ησλ εληζρχζεσλ θ.ιπ. 

 

Τν ζέκα απηφ ην ρεηξίζηεθε ε αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη φρη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο.  
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ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΟΡΩΝ 

 

Κραηική Ενίζτσζη 

 

Ωο θξαηηθή ελίζρπζε νξίδεηαη ε παξέκβαζε κηαο δεκφζηαο αξρήο (ζε επίπεδν εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ), κέζσ ησλ δεκφζησλ πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή παξαγσγψλ. Σπλεπψο, ε επηρείξεζε πνπ δέρεηαη κηα ηέηνηνπ 

είδνπο ελίζρπζε πιενλεθηεί απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ο έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ αληαπνθξίλεηαη επνκέλσο ζηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ν ειεχζεξνο θαη 

ζεκηηφο αληαγσληζκφο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Απαγνξεχνληαη νη εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη θαηά ηξφπν επηιεθηηθφ απφ ηα θξάηε-κέιε 

ή κέζσ θξαηηθψλ πφξσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, λνζεχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ (άξζξν 87 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο - ΣΔΚ). Ωζηφζν, νη θξαηηθέο εληζρχζεηο κπνξνχλ λα 

επηηξέπνληαη εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη απφ ζηφρνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο: εληζρχζεηο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεηνλεθηνπζψλ πεξηθεξεηψλ, ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ηελ πξνψζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ έξεπλα 

θαη ηελ αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, είηε βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεδίνπ είηε 

ηζρχνπλ ήδε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Ζ Δπηηξνπή θαη ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δίλνπλ επξεία εξκελεία ζηελ 

έλλνηα ηεο «ελίζρπζεο», ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ νξγαληζκφ απφ ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη 

(θξάηνο, θνξέαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν ην θξάηνο αζθεί άκεζα ή 

έκκεζα πξσηεχνπζα επηξξνή, ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε κε λνκηθφ θαζεζηψο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θ.ιπ.) φζν θαη ηε κνξθή πνπ ιακβάλεη (άκεζεο ή έκκεζεο εληζρχζεηο, 

γηα παξάδεηγκα κέηξα γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο) ή ην ζθνπφ ηνπο. 

 

Περιθερειακές Ενιζτύζεις 

 

Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο νλνκάδνληαη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη έρνπλ σο ζηφρν λα κεηψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο κέζα ζηελ Δ.Δ. θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο. 

 

Οη Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο δηέπνληαη απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ) ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε δηακφξθσζεο ηνπ εζληθνχ 

Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ γηα θάζε θξάηνο-κέινο (Κ-Μ) ηεο Δ.Δ.. Ζ Δπηηξνπή 

πξφζθαηα δεκνζίεπζε ηηο λέεο ΚΓΠΔ (C54/13, 4.3.2006) πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. 

 

Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ: ηνλ 

γεσξγηθφ ηνκέα, ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηε βηνκεραλία άλζξαθα θαη ράιπβα, ηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαππεγηθήο θαη ηνλ θιάδν ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ησλ νπνίσλ ε 

ελίζρπζε δελ επηηξέπεηαη ή δηέπεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο Καλνληζκνχο. Καηά θαλφλα, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην θαζεζηψησλ πνπ 
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θαιχπηνπλ πνιιέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θξάηνο-κέινο 

πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη κία θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ή λα ρνξεγήζεη ελίζρπζε ζε κία θαη 

κφλν επηρείξεζε (ad-hoc), ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε ελίζρπζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

επφδσζε κηαο ζπλεπνχο ζηξαηεγηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη φηη κέζσ απηήο δελ 

ζα πξνθχςεη λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη 

εληζρχζεηο βάζεη ησλ ΚΓΠΔ γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ (νη εληζρχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηέπνληαη απφ 

μερσξηζηφ πιαίζην). 

 

Υάρηης Περιθερειακών Ενιζτύζεων ηης τώρας 

 

Δληφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ θαη νδεγηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ), ηα θξάηε-κέιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ ηνλ Φάξηε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ρψξαο, ζηνλ νπνίν νξίδνληαη νη πεξηνρέο ηεο ρψξαο νη 

νπνίεο δηθαηνχληαη Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ θαη ην αλψηαην φξην Πεξηθεξεηαθψλ 

Δληζρχζεσλ γηα θάζε πεξηνρή. Ο ράξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ρψξαο αθνχ 

ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη απφιπηα δεζκεπηηθφο γηα ηε 

ρψξα θαη θαλέλα θαζεζηψο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

αλψηαηα φξηα ελίζρπζεο πνπ ηίζεληαη ζε απηφλ 

 

Μικρομεζαίες Επιτειρήζεις 

 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ) νξίδνληαη, ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε 

ζσξεπηηθά θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ ην δπλακηθφ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε κφλνλ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ απαζρνινπκέλσλ, κηα πνιχ κηθξή επηρείξεζε (κηθξνεπηρείξεζε) απαζρνιεί ιηγφηεξα 

απφ δέθα άηνκα, κηα κηθξή επηρείξεζε ιηγφηεξα απφ πελήληα θαη κηα κεζαία επηρείξεζε 

ιηγφηεξα απφ δηαθφζηα πελήληα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νξίζεη ξεηά ηηο ΜΜΔ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ πξάγκαηη ηα θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη ΜΜΔ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε 

θαη απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Καη’ εθαξκνγή ηνπ ζπλζήκαηνο 

«πξνηεξαηφηεηα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο» πνπ πηνζέηεζε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

ράξηε γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2000), ε Δπξσπατθή Έλσζε δηα- 

ρεηξίδεηαη πνιιέο δξάζεηο πξνο φθεινο ησλ επξσπατθψλ ΜΜΔ (πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε, θνξνινγία, έξεπλα, ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

θ.ιπ.). Καηάξηηζε επίζεο ζπλεθηηθφ θαη εληαίν πνιηηηθφ πιαίζην γηα δηάθνξεο δξάζεηο, ην 

νπνίν έρεη σο ζηφρν λα αμηνπνηήζεη ην αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ ησλ ΜΜΔ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ Έλσζε. 

 

Γηα λα ιεθζνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ησλ ΜΜΔ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, εθπξφζσπνο ησλ ΜΜΔ ιεηηνπξγεί σο 

ελδηάκεζνο κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Αλ θαη ν Κνηλνηηθφο 

νξηζκφο ησλ ΜΜΔ πξνσζείηαη απφ ηελ Έλσζε σο νξηζκφο αλαθνξάο, δελ είλαη 

δεζκεπηηθφο παξά κφλν γηα νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο νη θξαηηθέο εληζρχεηο, ε πινπνίεζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ή ηα Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 

 


