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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Άρθρο 65 

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 6, με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. 

2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όσα αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 7 με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 7, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα δεκαπέντε 

εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, 

β) το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί μία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας ανά ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης. 

Άρθρο 66 

Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο 

των δαπανών του άρθρου 8. 

2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της 

παραγράφου 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια μπορούν να 

ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για 

τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου 9. 

Άρθρο 67 

Είδος και ύψος Ενίσχυσης 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο 

της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για 

χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας μπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιημένου 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής 

εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο 

φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώτα 

κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 
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10, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και μέχρι του ποσού των 

δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. 

2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολονικής 

απαλλαγής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως 

του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ: 

α) με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των 

δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 66, 

β) με βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για 

τις δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 66. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας 

του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της 

υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από 

το αρμόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούμενη ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20. 

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση: 

α. τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των 

δαπανών του άρθρου 8, 

β. τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 11, για το σύνολο των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμων 

δαπανών. 

3. Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στο άρθρο 12, ενισχύονται, επιπλέον, με το 

κίνητρο της επιχορήγησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 σε ποσοστό 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης και μέχρι του 

ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.». 

 

Άρθρο 68 

Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης 

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να 

κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 

Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του N. 3894/2010 (Α΄ 204) χωρίς τις 

προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω 

σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων 

του N. 3894/2010. 

 

Άρθρο 69 

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ σε ηλεκτρονική 

μορφή. 
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2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, 

όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14. 

3. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος θα διενεργείται επιτόπιος 

έλεγχος μετά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Σε περίπτωση που ο φορέας κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, εφαρμόζονται τα άρθρα 14 

και 16 για τη διενέργεια ελέγχου και την καταβολή των ενισχύσεων εφαρμόζονται τα 

άρθρα 16 και 20. 

4. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα επί μέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι 

δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, το ελάχιστο όριο βαθμολογίας, καθώς 

και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό 

σχέδιο για να υπαχθεί στο παρόν καθεστώς. 


