ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Προϊστάμενος τμήματος Κινήτρων
Διεύθυνσης σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

της

Συνοπτικά τα συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης του Αναπτυξιακού νόμου
3299/04 από την εφαρμογή του έως τις 31/12/2006, είναι ότι ο αριθμός των
επενδυτικών σχεδίων ήταν μεγάλος, τα ποσοστά επιχορηγήσεων ήταν υψηλά, το
πλήθος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν ικανοποιητικό, ο
τομέας της μεταποίησης κυριάρχησε το επενδυτικό ενδιαφέρον, η διασπορά στην
περιφέρεια ήταν σχετικά ισόρροπη, το κίνητρο της επιδοτούμενης απασχόλησης δεν
λειτούργησε και υπήρξε σχετική καθυστέρηση στο χρόνο αξιολόγησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΩΓΕΣ ANA ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΥΨΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣ.

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

9

2.108.820,00

16

5.372.800,00

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 209

270.131.177,00 113.918.520,00 977

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12

17.649.600,00 7.301.710,00

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

62

80.034.500,00 35.408.382,00 196

ΣΥΝΟΛΟ

292

373.188.077,00 158.737.432,00 1.259

70

ΥΠΑΓΩΓΕΣ ANA ΝΟΜΟ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΨΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣ.

ΗΜΑΘΙΑΣ

31

40.518.540,00 17.257.015,00 189

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49

52.905.165,00 17.087.231,00 144

ΚΙΛΚΙΣ

55

89.855.750,00 40.074.874,00 312

ΠΕΛΛΑΣ

37

44.640.100,00 21.237.055,00 130

ΠΙΕΡΙΑΣ

25

24.792.400,00 11.208.072,00 114

ΣΕΡΡΩΝ

48

54.978.505,90 26.971.085,00 170

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

47

65.497.616,00 24.902.100,00 200

ΣΥΝΟΛΟ

292

373.188.077,00 158.737.432,00 1.259

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ANA ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΪΗΣΗ
ΝΕΕΣ
ΥΨΟΣ
ΠΟΣΟ
ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΑΙΤΗΣ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
97
149.205.614,00 67.930.497,00 412,00

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΛΛ.
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 24
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
18
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ.
15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 15
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 11
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
9
ΧΑΡΤΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
9
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
7
ΣΥΝΟΛΟ

43.086.471,00 18.500.488,00 230,00
20.281.368,00 8.499.622,00 67,00
23.868.302,00 10.022.881,00 112,00
23.093.948,00 10.245.560,00 177,00
18.618.432,00 9.752.972,00 85,00
19.717.188,00 7.400.710,00 26,00

232

15.423.507,00 6.511.921,00

41,00

12.976.731,00 399.497,00
5.431.262,00 2.245.148,00

8,00
17,00

331.702.823,00 141.509.296,00 1.175,00

Τροποποίηση Ν. 3299/04 βάσει του Ν. 3522/06 - οι αλλαγές που επέφερε:
- Η μορφή των παρεχόμενων ενισχύσεων μπορεί να είναι (α) επιχορήγηση ή και
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, (β) φορολογική απαλλαγή, (γ) επιδότηση του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
- Οι περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων μειώθηκαν σε 3, συγκριτικά με τον
προηγούμενο αναπτυξιακό. Έτσι λοιπόν η επικράτεια κατανέμεται ως εξής:
Περιοχή Α’: Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των
(Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νομών.
Περιοχή Β’ : Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας: Θεσσαλίας - Ν. Αιγαίου Ιονίων Νήσων – Κρήτης – Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Ν. Θεσσαλονίκης) - Δυτικής
Μακεδονίας-Στερεάς Ελλάδος.
Περιοχή Γ’ : Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας: Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης - Ηπείρου - Βορείου Αιγαίου –Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος.
U

U

U

U

U

U

- Γενικότερα τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αναφέρονται στον πρωτογενή
τομέα, δευτερογενή, τριτογενή και στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον υπάρχουν
και κάποια ειδικά επενδυτικά σχέδια.
- Ποσοστά ενίσχυσης βάσει περιοχών εφαρμογής και μορφής επιδότησης
α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α
20%
15%

ΠΕΡΙΟΧΗ
Β
30%
25%

ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ
40%
35%

β) φορολογική απαλλαγή
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατηγορία 1

Α
60%

Β
100%

Γ
100%

Κατηγορία 2

50%

100%

100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

γ) Επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Κατηγορία 1

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α
20%

ΠΕΡΙΟΧΗ
Β
30%

ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ
40%

Κατηγορία 2

15%

25%

35%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- Επιπλέον παρεχόμενες ενισχύσεις
Στα ανωτέρω ποσοστά ενισχύσεων παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 10%
στις μεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 20%.
U

U

U

U

- Ίδρυση μικρών επιχειρήσεων.
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 την τελευταία πενταετία.
- Καταβολή των ενισχύσεων
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.
U

U

- Ενισχυόμενες δαπάνες
(i) Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική
μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι (α) η μονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία
της, (β) αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, (γ) η σχετική συναλλαγή
πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, (δ) αφαιρούνται ενισχύσεις
που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
(ii) Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
(ii) Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.
U

- Περιορισμοί
 Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης
Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να
αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης
δεν δύναται να υπερβεί το 5% αυτού που έχει εγκριθεί.
U

U

U

U



Έναρξη υλοποίησης
α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά την
δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β. Έναρξη πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση
της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του
επενδυτή, μόνο εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιμότητας.
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.
Επίσης υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής
(Δ.Φ.Α.)
Προβλέπεται να λειτουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, αξιολόγησης
και παρακολούθησης των επενδυτικών προτάσεων
U

U






- Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν την δημιουργία νέας μονάδας, την
επέκταση υπάρχουσας μονάδας, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδα προς
νέα, πρόσθετα προϊόντα, τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία
υπάρχουσας μονάδας.
Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν μία
τουλάχιστον από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

