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Η πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2012-

2013 στο Τµήµα Λογιστικής, της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 

του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας του 

τµήµατος κ. Σπυριδούλα Μπράβου. 
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...Τη δεκαετία του '70 ήταν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η «ραχοκοκαλιά» της 

οικονοµίας. Στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε κοινωνικό οικονοµικό κίνηµα που στήριξε 

την αλλαγή στις δοµές της αγοράς. Και συνέχισαν µαζί µε τους καταναλωτές και 

τους εργαζόµενους να είναι απέναντι από τα µεγάλα «τζάκια» της παραγωγής και 

του εµπορίου. Κάποιοι έµειναν, κάποιοι µεγάλωσαν, αρκετοί επιµένουν. Φαίνεται 

όµως ότι οι όροι αγοράς που άρχισαν να επικρατούν, το «τοπίο» µε το 

Χρηµατιστήριο, η στροφή µε τις ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν αποκρατικοποιήσεις, 

για να ξαναγίνουν µετοχοποιήσεις, ανέδειξαν άλλες προτεραιότητες για την 

οικονοµική πολιτική 25χρόνια τώρα. Ήδη όµως, 750.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

διατηρούν τον ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία στην ελληνική αγορά, 

δίνοντας τη δική τους συµµετοχή (και ποιότητα) στην ανάπτυξη. Και διεκδικούν τον 

ρόλο που τους ανήκει. Και που επιχειρούν τώρα να καρπωθούν οι µεγάλες... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 Πρόλογος  

Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι 
στοιχεία: 

1. άνθρωποι(το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται µε το πληροφοριακό σύστηµα σε 
διάφορους ρόλους όπως χρήστες ,διαχειριστές κ.τ.λ.) 

2. διαδικασίες(το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και συνδυασµό όλων των στοιχείων 
υποδοµής ενός ΠΣ) 

3. database(βάση δεδοµένων) 
4. software(λογισµικό) 
5. hardware(υλικός εξοπλισµός) 
6. network(δίκτυο) 

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισµό, στην ανάλυση 
προβληµάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Κάθε πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να: 

1. προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που 
χρησιµοποιούν το πληροφοριακό σύστηµα και 

2. επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των αναγκών 
αυτών. 

 

 

Αυτό γίνεται πραγµατικότητα µε: 

1. την πιο αποτελεσµατική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και 
διάδοση των πληροφοριών, 

2. την παροχή των απαραίτητων µέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος µάθησης 
στους εµπλεκόµενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της 
διαδικασίας λήψης απόφασης 

3. την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασµού 
την επιχείρησης ή του οργανισµού. 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα δηµιουργείται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αποσύρεται. Η 
ύπαρξή του αρχίζει από τη στιγµή που η επιχείρηση ή ο οργανισµός θα αποφασίσει τη 
δηµιουργία του. Μετά έχουµε µια περίοδο στην οποία προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις 
των λειτουργιών του και σχεδιάζονται οι λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. 
Έπειτα αρχίζει µια µεγάλη χρονική περίοδος στην οποία πραγµατοποιείται η ανάπτυξή του 
και η διαρκής εξέλιξή του ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισµού 
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στον οποίο ανήκει. Τέλος όταν η επιχείρηση ή ο οργανισµός αποφασίσει ότι είναι πια 
αναποτελεσµατικό και µη αποδοτικό, το πληροφοριακό σύστηµα αποσύρεται 

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΣ  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, τα πληροφοριακά συστήµατα συλλέγουν, αποθηκεύουν, 
µεταδίδουν και επεξεργάζονται δεδοµένα για την παροχή χρήσιµων, ολοκληρωµένων και 
έγκαιρων πληροφοριών όπου είναι αυτό απαραίτητο. Τα πληροφοριακά συστήµατα 
χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις: 

• Για ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία των δεδοµένων 

• Λόγω µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας 

• Ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών 

• Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για την 
δραστηριότητά της 

• Λόγω δυνατότητας συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών 

• Για την υποστήριξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση 

• Για αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών 

• Για καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης 

• Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 

 
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες και εµπλεκόµενοι φορείς µε τα πληροφοριακά συστήµατα, 
όπως οι χρήστες αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και ανάπτυξής τους, το απαραίτητο υλικό 
για την ύπαρξη και υποστήριξη των συστηµάτων αυτών, όπως επίσης και διάφοροι 
εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τα συστήµατα αυτά. 

Με την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων δηµιουργήθηκαν αυτόµατα και πολλές 
σχετικές (απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία τους) θέσεις εργασίας, όπως: 

• ∆ιευθυντής Πληροφορικής (Chief Information Officer) 

• ∆ιευθυντής Μηχανογράφησης (IT Manager) 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανογράφησης (IT Supervisor) 

• Υπεύθυνος Λογαριασµών & Εφαρµογών (Administrator) 

• Υπεύθυνος Εξυπηρετητών (Servers Manager) 
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• Υπεύθυνος ∆ικτύου (Network Manager) 

• Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης (Technician) 

• ∆ιάφοροι Αναλυτές, Σχεδιαστές και Προγραµµατιστές, Βιβλιοθηκάριοι κτλ 

 
Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριακών συστηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ανάλογα µε τις ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης. Τα σηµαντικότερα 
πληροφοριακά συστήµατα είναι τα εξής: 

• SCMS (Supplier and Contract Management System / Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αλυσίδας 
Εφοδιασµού) 

• KMS (Knowledge Management Systems / Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης) 

• OAS (Office Automation Systems / Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Γραφείου) 

• TPS (Transaction Processing Systems / Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών) 

• ERP (Enterprise resource planning / Συστήµατα Eνδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού) 

• ESS (Executive Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης) 

• DSS (Decision Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης Απόφασης) 

• MIS (Management Information Systems / ∆ιοικητικά Συστήµατα Πληροφόρησης) 

 

Το ποιό ή ποια από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήµατα θα επιλέξει η επιχείρηση 

εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά για το καθένα 

σύστηµα, ανάλογα βέβαια την επιχείρηση. Ας δούµε όµως αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα των πληροφοριακών αυτών συστηµάτων. 

 

                            

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΣ  

 

Είναι γεγονός πως στην εποχή της ευρυζωνικότητας που µας διέπει τα 

Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχουν στις επιχειρήσεις πολλά οφέλη και υπηρεσίες. Κάποια 

από αυτά τα οφέλη που προσκοµίζει η εταιρεία είναι η ταχύτατη και ακριβής επεξεργασία 

δεδοµένων, η µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και η ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ 

τοποθεσιών. Προσφέρουν επίσης δυνατότητα καλύτερου συντονισµού ατόµων, οµάδων και 

υπηρεσιών, υποστήριξη αποφάσεων, αυτοµατοποίηση και βελτίωση της ροής των εργασιών, 



 8

αύξηση της αποτελεσµατικότητας του Οργανισµού και καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων 

δεδοµένων του. Αξίζει ,ωστόσο, να γίνει µια πιο ενδελεχής ανάλυση, που να έγκειται στα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει το καθένα ΠΣ. 

 

Αρχικά, τα SCMS συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των αποθεµάτων, στην 

αυτοµατοποίηση των παραγγελιών από τους προµηθευτές και στην βελτίωση του 

προγραµµατισµού των διαδικασιών της. Προσφέρουν επίσης καλύτερη αναζήτηση και 

επιλογή προµηθευτών και παράδοση των προιόντων και των υπηρεσιών. Τµήµα των SCMS, 

τα CSM (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) παρέχουν επίσης πολλά 

πλεονεκτήµατα, καθώς συγχρονίζουν τις διαδικασίες στην αγορά και στην παραγωγή και 

διακινούν τα προιόντα πιο γρήγορα, ολοκληρώνουν τα logistics του προµηθευτή και 

µειώνουν το χρόνο, την προσπάθεια και το κόστος αποθήκευσης. 

 

Tα OAS παρέχουν ένα είδος ολοκληρωµένου λογισµικού που διευκολύνει κατά πολύ 

τις διαδικασίες µιας επιχείρησης και τον καθορισµό προτεραιοτήτων. ∆ιευκολύνουν την 

επικοινωνία ανάµεσα στους χρήστες και στους διαφορετικούς χώρους της επιχείρησης. Την 

ίδια στιγµή προσφέρουν και έναν καταρτισµένο εργονοµικό σχεδιασµό, ενώ σύµφωνα µε τις 

περισσότερες αναφορές από εργαζόµενους σε επιχειρήσεις όπου χρησιµοποιήθηκαν τα OAS 

παρέχουν κι ευχάριστες συνθήκες εργασίας. Συγχρόνως, τα KMS ανακαλύπτουν και 

κωδικοποιούν τη γνώση, κάνουν εφικτή την πρόσβαση στη γνώση σε όλους και τη διανέµουν 

και δηµιουργούν γνώση σχετικά µε τις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού. 

 

Tα TPS διαχειρίζονται τις συναλλαγές της επιχειρήσεις διευκολύνοντας έτσι το 

συντονισµό των εργασιών καθώς παρέχουν εξειδικευµένες και λεπτοµερειακές αναφορές στα 

ανώτερα στελέχη του Οργανισµού. Τα Συστήµατα Υποστήριξης Επιτελικών Στελεχών 

στηρίζονται στη διαλογική επεξεργασία και καθορίζουν τις προβολές τους µέσω 

συγκεντρωτικών αναφορών . Ένα πλεονέκτηµα που παρέχουν τα Συστήµατα Υποστήριξης 

∆ιοίκησης (ESS ) είναι ότι καταφέρνουν και κρατούν ενήµερη τη διοίκηση και σε επαφή µε 

τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης. Tα DSS συστήµατα πάλι είναι ευέλικτα, 

προσαρµόσιµα και γρήγορα, ενώ υποστηρίζουν και τη διαδικασία των αποφάσεων. 

 

Επιπλέον, είναι αξιοσηµείωτο ότι και τα ∆ιοικητικά Συστήµατα Πληροφόρησης 

(MIS)επικεντρώνονται σε διαδικασίες ελέγχου ,ενώ συγχρόνως τις εκσυγχρονίζουν, 

παραδίδοντας και αναλυτικές αναφορές ελέγχου στα ανώτερα στελέχη. Όσον αφορά τα 
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οφέλη που έχει µια επιχείρηση από τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων έχουµε να 

αναφέρουµε και τα πλεονεκτήµατα των ERP πληροφοριακών συστηµάτων. Εστιάζουν την 

προσοχή τους στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, ενώ συγχρόνως µειώνουν το κόστος και 

επιταχύνουν τις διαδικασίες που εκκρεµούν και αυτές που ήδη ολοκληρώνονται. Συγκροτούν 

σε ένα ενιαίο σύνολο τον προγραµµατισµό της παραγωγής, των αποθεµάτων της 

επιχείρησης, τις πωλήσεις που αυτή επιτυγχάνει και το λογιστήριο. Επιπλέον, συγκροτούν 

µία σταθερή δοµή και οργάνωση έναν δηλαδή Οργανισµό-Επιχείρηση. Η τεχνολογία αποκτά 

µια Οµοιόµορφη Ενοποιηµένη Υποδοµή (δηλαδή πλατφόρµα), οι λειτουργίες γίνονται πιο 

αποτελεσµατικές και οι διαδικασίες της επιχείρησης στρέφονται περισσότερο στον πελάτη 

(πελατο-κεντρική συµπεριφορά). 

 

Τέλος, τα ERP βοηθούν στη διαχείρηση πολλών τµηµάτων της επιχείρησης, όπως της 

Αποθήκης της, τη διοίκηση της παραγωγής ,τη διαχείρηση των παγίων και τη συντήρηση και 

επιδιόρθωση του εξοπλισµού, ενώ επίσης ρυθµίζουν τις πωλήσεις και τις 

διανοµές,διαχειρίζονται τα παραστατικά, καθορίζουν µία ενιαία τιµολογιακή πολιτική και 

επιπρόσθετα διαχειρίζονται τις προµήθειες και τα αποθέµατα της. 

                                                       

3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΣ  

Εκτός όµως από τα πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν τα πληροφοριακά 

συστήµατα, αναγκαίο είναι να αναφερθούµε και στα µειονεκτήµατά τους. Αρχικά, το MIS 

έχει έλλειψη δηµιουργικότητας και ποιοτικής πληροφορίας. Τα συστήµατα αυτά δεν 

προσαρµόζονται εύκολα και η αναλυτική ικανότητά τους δεν είναι επαρκείς σε σχέση µε 

άλλα συστήµατα. Αξίζει να αναφερθεί ένα ακόµη πληροφοριακό σύστηµα, το TPS. Το 

συγκεκριµένο συµβάλλει καθοριστικά για την επιτυχία µιας επιχείρησης µιας και οργανώνει 

αρκετές λειτουργίες της όπως είναι οι προµήθειες πρώτων υλών αλλά και ο έλεγχος 

ποιότητας. Οπότε είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθούν λάθη που οδηγούν στην όχι καλή 

πορεία της επιχείρησης. 

Ακόµη ένα είδος είναι το DSS. Σ’ αυτό όχι µόνο λόγω επιβάρυνσης του συστήµατος µε 

καινούργιους χρήστες µειώνεται αισθητά η επίδοσή του, αλλά και λειτουργεί µόνο στο ίδιο 

περιβάλλον της επιχείρησης. Ανάλογο µειονέκτηµα υπάρχει και στο KMS καθώς δεν 

δηµιουργεί την εντύπωση ενός αυθεντικού συστήµατος, κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό 

στην λειτουργία του. 

Το ERP είναι το τελευταίο πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτύξουµε. Η ανάπτυξη και η 

δηµιουργία του αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία που είναι πολύ ακριβή, δεν είναι 
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ευέλικτο σύστηµα και υπάρχουν προβλήµατα ολοκλήρωσης µε άλλα πληροφοριακά 

συστήµατα. Όσο αφορά στον τεχνολογικό τοµέα του υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην 

προσαρµογή για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και χρειάζεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα συντήρηση και αναβάθµιση. Επιπλέον, στον οικονοµικό τοµέα, οι χρήστες 

απαραίτητο είναι πρώτα να εκπαιδεύονται για να µπορέσουν να το χρησιµοποιήσουν. Τέλος, 

θα πρέπει να υπάρχει µια µακροπρόθεσµη απόδοση επένδυσης γι’ αυτό το σύστηµα, γεγονός 

που οικονοµικά δαπανούνται αρκετά χρήµατα. 

         

Ι. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις συλλέγουν δεδοµένα, τα αναλύουν για να 

δηµιουργούν πληροφορίες, διαχέουν τις κατάλληλες πληροφορίες στους κατάλληλους 

ανθρώπους και λαµβάνουν αποφάσεις βασιζόµενοι στην ερµηνεία της πληροφορίας αυτής.  

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ) (information system) είναι ένα σύνολο οντοτήτων το οποίο 

συλλέγει, αποθηκεύει, αναλύει δεδοµένα και διαχέει πληροφορίες. Όπως κάθε σύστηµα, το 

ΠΣ περιέχει εισόδους (δεδοµένα, πληροφορίες, εντολές) επεξεργασίες (διαδικασίες, 

άνθρωποι, εξοπλισµός) και εξόδους (αναφορές, γραφήµατα,  υπολογισµοί). Ορισµένες από 

τις οντότητες που απαρτίζουν ένα Π.Σ. είναι κατασκευές (τεχνουργήµατα) όπως το µολύβι 

και το χαρτί που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των δεδοµένων. Ωστόσο, 

όλα τα Π.Σ.  χρειάζονται ανθρώπους που θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν και θα 

χρησιµοποιήσουν τα τεχνουργήµατα.  

Ένα Π.Σ. µπορεί να είναι είτε χειρωνακτικό είτε βασισµένο σε ηλεκτρονικόυπολογιστή. Ένα 

Π.Σ. που βασίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιµοποιεί την τεχνολογία του 

υπολογιστή για να εκπληρώσει έναν ή περισσότερους από τους στόχους του.  

Επιπλέον, ένα Π.Σ. µπορεί να είναι τυπικό ή άτυπο. Τα τυπικά συστήµατα λειτουργούν βάσει 

διαδικασιών, µε προαποφασισµένες εισόδους και εξόδους. Τα άτυπα Π.Σ. από την άλλη 

µεριά δεν ακολουθούν προσχεδιασµένες διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και διάδοσης 

των πληροφοριών. Οι εργαζόµενοι σχηµατίζουν τέτοια άτυπα Π.Σ. όταν χρειάζονται 

πληροφορίες που δεν παρέχονται από τα υπάρχοντα τυπικά Π.Σ. Άτυπα Π.Σ. είναι λόγου 

χάρη το «κουτσοµπολιό»  στον χώρο του γραφείου, ή η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ φίλων 

µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στο µάθηµα αυτό θα επικεντρωθούµε σε τυπικά Π.Σ. που34  

βασίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρακάτω αναλύονται οι δραστηριότητες ενός Π.Σ.  

συλλογή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα συλλέγονται από διάφορες πηγές:  
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• από εσωτερικές πηγές (internal sources) - π.χ. δεδοµένα σχετικά µε τις παραγγελίες που 

είναι έτοιµες προς αποστολή.  

• από εξωτερικές πηγές (external sources) - π.χ. δεδοµένα σχετικά µε τις παραγγελίες των 

πελατών. 

• από το περιβάλλον - π.χ. δεδοµένα που συλλέγονται από εταιρίες δηµοσκοπήσεων. 

Τα δεδοµένα καταγράφονται σε κάποιο µέσο (συνήθως χαρτί) ή εισάγονται κατευθείαν στο 

σύστηµα. Τα δεδοµένα ελέγχονται για να εξασφαλισθεί ότι καταγράφηκαν σωστά.   

 

Aποθήκευση δεδοµένων 

Με την αποθήκευση τα δεδοµένα φυλάσσονται µε έναν οργανωµένο τρόπο για\ µελλοντική 

χρήση.  

Eπεξεργασία δεδοµένων 

Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει υπολογισµούς, συγκρίσεις, ταξινοµήσεις και 

κατηγοριοποιήσεις. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα που αφορούν µία αγορά ενός πελάτη 

µπορεί να:  

• προστεθούν στο σύνολο των αγορών του πελάτη 

• συγκριθούν µε το ποσό που καθιστά τον πελάτη δικαιούχο της έκπτωσης 

• ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τους κωδικούς των προϊόντων που αγόρασε ο πελάτης 

• ταξινοµηθούν σε κατηγορίες προϊόντων (πχ τρόφιµα, απορρυπαντικά).   

∆ιάδοση πληροφοριών 

Ο στόχος ενός Π.Σ. είναι η διάδοση πληροφοριών. Η πληροφορία µπορεί να διαδοθεί σε 

διάφορες µορφές (µηνύµατα, φόρµες, αναφορές, λίστες, γραφήµατα, κλπ). 

 

ΙΙ.  ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Οι βασικοί πόροι ενός Π.Σ. είναι: ανθρώπινοι πόροι (τελικοί χρήστες, ειδικοί της 

πληροφορικής), υλικοί πόροι (το σύνολο συσκευών το οποίο χρησιµοποιείται για την 

εισαγωγή την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδοµένων), πόροι λογισµικού 

(προγράµµατα και διαδικασίες) και πόροι δεδοµένων (βάσεις δεδοµένων, βάσεις µοντέλων 

και βάσεις γνώσεων).   

Ανθρώπινοι πόροι 

Όλα τα Π.Σ. περιλαµβάνουν ανθρώπους και για τον λόγο αυτό τα Π.Σ. είναι κοινωνικά 

συστήµατα. Οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε ένα Π.Σ. είναι είτε τελικοί χρήστες είτε ειδικοί 

της πληροφορικής.  
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• Οι τελικοί χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιµοποιούν άµεσα ή έµµεσα (την πληροφορία 

που αυτό παράγει) ένα Π.Σ.. Οι τελικοί χρήστες µπορεί να είναι µηχανικοί, υπάλληλοι, 

λογιστές, διοικητικοί, κλπ.  

• Οι ειδικοί της πληροφορικής αναπτύσσουν και χειρίζονται τα Π.Σ. Στους ειδικούς 

πληροφορικής εντάσσονται οι αναλυτές συστηµάτων, οι προγραµµατιστές, χειριστές 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ.  υλικοί πόροι 

Στους υλικούς πόρους ανήκουν:  

• το υλικό (hardware) δηλ. τα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία αποτελούνται 

από κεντρική µονάδα επεξεργασίας, τα περιφερειακά (πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής, 

κλπ) και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

• τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση δεδοµένων (χαρτί,  µαγνητικές ταινίες, 

σκληροί δίσκοι, κλπ).  

Πόροι λογισµικού 

Ο όρος αυτός είναι πολύ γενικός και περιλαµβάνει:  

• το λογισµικό συστήµατος το οποίο ελέγχει και υποστηρίζει τις λειτουργίες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή λ.χ τα λειτουργικά συστήµατα 

• το λογισµικό εφαρµογών το οποίο παρέχει στον τελικό χρήστη την δυνατότητα 

επεξεργασίας ενός συγκεκριµένου προβλήµατος (λχ προγράµµατα ανάλυσης πωλήσεων, 

προγράµµατα µισθοδοσίας, επεξεργαστές κειµένου).  

• τις διαδικασίες δηλαδή οδηγίες προς τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν το Π.Σ. λ.χ. 

οδηγίες συµπλήρωσης µίας φόρµας, ή οδηγίες χρήσης ενός προγράµµατος.   

Πόροι δεδοµένων 

Τα δεδοµένα αποτελούν σηµαντικό πόρο για έναν οργανισµό. Για τον λόγο αυτό η 

διαχείριση των δεδοµένων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να επωφελούνται όλοι οι τελικοί 

χρήστες. Τα δεδοµένα µπορούν να πάρουν διάφορε µορφές (κείµενο, εικόνα, ήχος) και 

οργανώνονται σε:  

• Βάσεις δεδοµένων που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται οργανωµένα δεδοµένα.  

• Βάσεις προτύπων που αποθηκεύουν µαθηµατικά και λογικά πρότυπα τα οποία περιέχουν 

σχέσεις, υπολογισµούς και αναλυτικές τεχνικές και τέλος 

• Βάσεις γνώσεων που αποθηκεύουν γεγονότα και κανόνες για διάφορα προβλήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
ΤΥΠΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Για να διευκολυνθεί η µελέτη των Π.Σ. έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησής 

τους.  

Οι κυριότεροι είναι ανάλογα µε:  

• το υποσύστηµα το οποίο υποστηρίζουν. 

• την επιχειρηµατική δραστηριότητα που υποστηρίζουν. 

• το είδος της υποστήριξης που παρέχουν ανάλογα µε την αρχιτεκτονική τους. 

 

    Ι. ΤΥΠΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ       

                       ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

 

Οι οργανισµοί αποτελούνται από µικρότερες οντότητες (υποσυστήµατα) όπως για 

παράδειγµα από διευθύνσεις, τµήµατα ή οµάδες. Οι περισσότεροι οργανισµοί έχουν 

τµήµα προσωπικού, τµήµα παραγωγής, λογιστικό τµήµα κλπ. Κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά 

αναφέρει σε µία προϊστάµενη αρχή. Η πλειονότητα των οργανισµών σήµερα είναι δοµηµένη 

σύµφωνα µε το τρόπο αυτό (που είναι γνωστός ως ιεραρχική δοµή).  

Ένας τρόπος οργάνωσης των Π.Σ. είναι να δοµηθούν σύµφωνα µε την ιεραρχική 

δοµή του οργανισµού. Έτσι, µπορεί να δηµιουργηθούν Π.Σ. για διευθύνσεις, τµήµατα, 

οµάδες ή ακόµη και για συγκεκριµένους εργαζόµενους. Τα συστήµατα  αυτά µπορεί να είναι 

είτε αυτόνοµα ή συνδεδεµένα µεταξύ τους.  

 

Πληροφοριακά συστήµατα σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή είναι:  

 

• Π.Σ. για τα τµήµατα της επιχείρησης - συχνά, µία επιχείρηση χρησιµοποιεί αρκετές 

εφαρµογές (προγράµµατα) σε µία λειτουργική περιοχή. Οι εφαρµογές αυτές µπορεί να έχουν 

κάποια κοινά σηµεία, µπορεί όµως και όχι. Το σύνολο των εφαρµογών που χρησιµοποιείται 

από το τµήµα προσωπικού, αναφέρεται ως πληροφοριακό σύστηµα προσωπικού (παρόλο που 

αποτελείται από επιµέρους προγράµµατα). Για παράδειγµα το τµήµα προσωπικού, µπορεί να 

χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα για την παρακολούθηση των αιτήσεων πρόσληψης και άλλο 

πρόγραµµα για την παρακολούθηση των απουσιών του προσωπικού.  

• Π.Σ. για όλη την επιχείρηση - τα Π.Σ. για τα τµήµατα της επιχείρησης συνήθως έχουν 
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σχέση µε κάποια δραστηριότητα. Μπορούµε να µιλήσουµε για ένα σύνολο εφαρµογών που 

υποστηρίζει αρκετές (ή όλες) τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ένα τέτοιο Π.Σ. 

υποστηρίζει όλη την επιχείρηση.  

• διεπιχειρησιακά Π.Σ. - είναι σύνθετα Π.Σ. που περιλαµβάνουν αρκετούς οργανισµούς. Για 

παράδειγµα, το παγκόσµιο σύστηµα κράτησης θέσεων σε πτήσεις αποτελείται από τα 

συστήµατα που ανήκουν σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρίες. 

  

ΙΙ. ΤΥΠΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

 

Τα κυριότερα Π.Σ. είναι το λογιστικό, το οικονοµικό, το Π.Σ. παραγωγής, το Π.Σ. 

προώθησης πωλήσεων και το Π.Σ. προσωπικού. Σε κάθε µία από τις παραπάνω  

δραστηριότητες υπάρχουν ενέργειες ρουτίνας που είναι σηµαντικοί για την λειτουργία του 

οργανισµού. 

 

ΙΙΙ. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 

 

Σύµφωνα µε αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποίησης, δεν εξετάζεται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που υποστηρίζεται αλλά το είδος της υποστήριξης που παρέχεται από το Π.Σ. 

Τα συστήµατα σύµφωνα µε αυτό το τρόπο κατηγοριοποίησης χωρίζονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες (βλέπε παρακάτω σχήµα):  

• Π.Σ. που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της επιχείρησης:  

− συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing system)  

− συστήµατα αυτοµατοποίησης γραφείου (office automation system)  

• Π.Σ. που υποστηρίζουν την διοίκηση:  

− αναφορών (information reporting systems)  

− συστήµατα λήψης αποφάσεων (decision support systems)  

− έµπειρα συστήµατα (expert systems) 

 



 15

 
Εικόνα 1 Τύποι Π.Σ. Ανάλογα µε το Είδος της Υποστήριξης που Παρέχουν 

 

ΙV. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. 

 
Οι κύριες κατηγορίες είναι Π.Σ. που βασίζονται σε:  

• κύριους υπολογιστές (mainframe) - η επεξεργασία γίνεται από έναν υπολογιστή στον οποίο 

είναι συνδεδεµένα τερµατικά χωρίς υπολογιστική δυνατότητα (dump terminals). Η 

αρχιτεκτονική αυτή ήταν η επικρατούσα µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80.  

• προσωπικούς υπολογιστές - όπου οι προσωπικοί υπολογιστές µπορεί να είναι (ή όχι) 

συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι η συνηθέστερη για µικρές ή µεσαίες 

επιχειρήσεις.  

• κατανεµηµένα συστήµατα - η επεξεργασία κατανέµεται ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερους υπολογιστές οποιουδήποτε τύπου που µπορεί να βρίσκονται σε 

διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία. 

  

V. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

  

Οι πρώτες εφαρµογές των υπολογιστών στις επιχειρήσεις (µισθοδοσία, τιµολόγηση)  

απαιτούσαν επαναλαµβανόµενους υπολογισµούς σε µεγάλο αριθµό δεδοµένων και 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ
Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΩ

Ν

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ

ΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩ

Ν

ΕΜΠΕΙΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ

Α
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εµφανίστηκαν την δεκαετία του 50. Παράλληλα µε την εξέλιξη του υλικού που είχε σαν 

αποτέλεσµα την δηµιουργία φθηνότερων, καλύτερων και φιλικότερων υπολογιστών, οι 

επιχειρήσεις διαπίστωσαν τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας και 

την δυναµική που µπορεί να προσδώσει.  Στην δεκαετία του 60 άρχισαν να αναπτύσσονται 

συστήµατα που είχαν την δυνατότητα να διαχειριστούν δεδοµένα σχετικά µε την λήψη 

αποφάσεων (πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης). Τα συστήµατα αυτά χαρακτηρίζονται 

κυρίως από την δυνατότητα να παρέχουν περιοδικές αναφορές. Στην αρχή, τα συστήµατα 

αυτά είχαν κυρίως ιστορικό χαρακτήρα (έδιναν δηλ. έµφαση κυρίως στο τι έχει συµβεί), ενώ 

αργότερα, χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη τάσεων και την υποστήριξη αποφάσεων 

ρουτίνας.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 τα υπολογιστικά συστήµατα χρησιµοποίησαν το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. συστήµατα κράτησης θέσεων σε πτήσεις). Η χρήση αυτή των 

επικοινωνιών επεκτάθηκε αργότερα και συνετέλεσε µαζί µε την διάδοση των συστηµάτων 

επεξεργασίας κειµένου στην εµφάνιση των συστηµάτων αυτοµατισµού γραφείου. Την ίδια 

εποχή εµφανίσθηκε η έννοια του συστήµατος στήριξης αποφάσεων µε βασικό στόχο την 

υποστήριξη πολύπλοκων ηµι-δοµηµένων αποφάσεων. Ωστόσο, το κόστος ανάπτυξης των 

συστηµάτων αυτών εξακολουθούσε να είναι υψηλό.  

Η κατάσταση άλλαξε µε την εµφάνιση των µικροϋπολογιστών, στις αρχές της δεκαετίας του 

80. Το φθηνό κόστος των συστηµάτων αυτών καθώς και η ευκολία χρήσης και 

προγραµµατισµού τους, επέτρεψαν σε πολλούς χρήστες να δηµιουργήσουν τα δικά τους 

συστήµατα.  

Στα µέσα της δεκαετίας του 80 δηµιουργήθηκε ένας νέος τοµέας: η τεχνητή νοηµοσύνη. Νέα 

έξυπνα συστήµατα αναπτύχθηκαν, µε περισσότερο δηµοφιλή τα έµπειρα συστήµατα. Τα 

συµβουλευτικά αυτά συστήµατα είναι τελείως διαφορετικά από τα συστήµατα επεξεργασίας 

συναλλαγών (που δίνουν έµφαση στα δεδοµένα)  και από τα συστήµατα διοίκησης και 

υποστήριξης αποφάσεων (µε έµφαση στην επεξεργασία πληροφοριών). Στα τέλη της 

δεκαετίας του 80 δηµιουργήθηκαν τα συστήµατα υποστήριξης οµάδων για την υποστήριξη 

των εργαζοµένων σε οµάδες.  Οι διάφοροι τύποι Π.Σ. περιγράφονται στα επόµενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

            ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ             

                                                 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η ανάπτυξη του λογισµικού ενός Π.Σ. γίνεται µε την βοήθεια εργαλείων που υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη και τον έλεγχο του κώδικα. Ένα πλήθος εργαλείων που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα µεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι διαθέσιµο στον προγραµµατιστή. Στο κεφάλαιο 

αυτό περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες του λογισµικού.  

              

           

 

Ι. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Οι γλώσσες προγραµµατισµού είναι τεχνητές γλώσσες µε αυστηρά καθορισµένο συντακτικό 

που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη λογισµικού. Με βάση το εύρος των προβληµάτων 

τα οποία µπορούν να αντιµετωπίσουν, οι γλώσσες προγραµµατισµού χαρακτηρίζονται ως 

γενικές ή εξειδικευµένες, ενώ µε βάση την ιστορική τους εξέλιξη ταξινοµούνται σε "γενιές".  

• γλώσσες 1ης γενεάς ή γλώσσες µηχανής (machine languages)- βασίζονται στον δυαδικό 

κώδικα, είναι άµεσα κατανοητές από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και  εξαρτώνται από την 

συγκεκριµένη µηχανή (machine-dependent) δηλ προγράµµατα που γράφονται σε έναν 

υπολογιστή δεν είναι κατανοητά από άλλον.  

• γλώσσες 2ης γενεάς ή συµβολικές γλώσσες (assembly languages) -  αναπτύχθηκαν την 

δεκαετία του '50, απαιτούν µεταφραστές για την µετατροπή τους σε γλώσσα µηχανής, είναι 

ευκολότερη η εκµάθηση και αποµνηµόνευσή τους. 

• γλώσσες 3ης γενεάς ή διαδικαστικές ή υψηλού επιπέδου γλώσσες (procedural  languages) - 

αναπτύχθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του '50, χρησιµοποιούν εκτενώς σύµβολα, 

υιοθετούν την έννοια της υπορουτίνας, χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη συστηµάτων 

υποστήριξης αποφάσεων παρά το γεγονός ότι δεν περιέχουν ευκολίες για την ανάπτυξη 

αυτών. Για µεγάλα συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως η 

APL (ιδιαίτερα κατάλληλη για µαθηµατικά προβλήµατα όπως αντιστροφή πινάκων), η PL/1 

και η Pascal (χρήσιµη για διαχείριση δεδοµένων)  

Οι τρεις αυτές κατηγορίες γλωσσών βασίζονται στην εργασία του µαθηµατικού von  

Neumann και ο οποίος πρότεινε (πέραν των άλλων) την έννοια του µετρητή προγράµµατος 
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που καθορίζει την επόµενη προς εκτέλεση εντολή ενός προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι για 

την ορθή ανάπτυξη προγραµµάτων στις γλώσσες αυτές, ο προγραµµατιστής είναι 

υποχρεωµένος να µιµηθεί νοητά την σειρά εκτέλεσης των εντολών ενός προγράµµατος.  

• γλώσσες 4ης γενεάς ή µη διαδικαστικές γλώσσες (non-procedural languages) – η βασική 

ιδέα µίας µη διαδικαστικής γλώσσας είναι να µεταφερθεί η ευθύνη της ροής του 

προγράµµατος από τον προγραµµατιστή στο λογισµικό. Με τις µη διαδικαστικές γλώσσες ο 

προγραµµατιστής προσδιορίζει τι θέλει να υπολογίσει ο υπολογιστής και όχι τον τρόπο (το 

πώς) που θα γίνει αυτό. Έτσι, στις γλώσσες αυτές δεν απαιτείται από τον προγραµµατιστή να 

διευκρινίσει χαµηλού επιπέδου λεπτοµέρειες όπως για παράδειγµα ο τρόπος µε τον οποίο θα 

ταξινοµηθούν τα αποτελέσµατα ή ο ακριβής τρόπος αναπαράστασης των δεδοµένων. Οι 

γλώσσες αυτές χρησιµοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη των συστηµάτων υποστήριξης 

αποφάσεων.  

Οι γλώσσες 4ης γενιάς αυξάνουν θεαµατικά την παραγωγικότητα του προγραµµατιστή 

(τουλάχιστο 5:1, σε ορισµένες ακραίες περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση έως 300:1) και 

επιπλέον µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τους τελικούς χρήστες. Οι γλώσσες 4ης 

γενιάς σχεδιάστηκαν έχοντας υπόψη το κόστος ανάπτυξης λογισµικού. Έτσι, οι γλώσσες 4ης 

γενιάς µπορούν να χρησιµοποιούνται από χρήστες µε περιορισµένες γνώσεις 

προγραµµατισµού εύκολα µετά από σύντοµη εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, οι γλώσσες αυτές, ελαχιστοποιούν το κόστος αποσφαλµάτωσης και συντήρησης 

των προγραµµάτων.  

• γλώσσες 5ης γενιάς - είναι συµβολικές γλώσσες που παρέχουν αποτελεσµατικούς τρόπους 

αναπαράστασης αντικειµένων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην τεχνητή νοηµοσύνη.  

Οι εξειδικευµένες γλώσσες επιτρέπουν στον προγραµµατιστή να περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά ενός προβλήµατος το οποίο πρέπει να λυθεί. Έχουν αναπτυχθεί πολλές 

εξειδικευµένες γλώσσες για διάφορες οικογένειες προβληµάτων. Για παράδειγµα η γλώσσα 

GPSS µπορεί να υιοθετηθεί για την δηµιουργία προτύπων προσοµοίωσης και θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός µεγάλου συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων.  

Για την διευκόλυνση του στόχου τους, στις εξειδικευµένες γλώσσες προγραµµατισµού 

εµπεριέχονται έννοιες και λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιµες στις γενικές γλώσσες 

προγραµµατισµού. Η γλώσσα GPPS, για παράδειγµα, είναι σε θέση να υποστηρίξει την 

προσοµοίωση διακριτών συστηµάτων. Η γλώσσα GPSS (α) υποστηρίζει την έννοια του 

"χρόνου" και (β) έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται την "χρονική αλληλουχία" διαφόρων 

γεγονότων. Ένα παράδειγµα προγράµµατος σε γλώσσα GPSS δίνεται στο Παράρτηµα Β. 
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ΙΙ.  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

 
Η ανάπτυξη λογισµικού µε την βοήθεια των γλωσσών προγραµµατισµού έχει µεγάλο 

κόστος και απαιτεί την απασχόληση εξειδικευµένων προγραµµατιστών για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού δηµιουργήθηκαν 

εργαλεία µε στόχο την αυτοµατοποίηση της ανάπτυξης ορισµένων τµηµάτων του κώδικα. Τα 

εργαλεία αυτά αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των προγραµµατιστών αλλά 

και στην µετακίνηση ορισµένων σηµείων της κωδικοποίησης από τους προγραµµατιστές 

προς τους αναλυτές, τους σχεδιαστές, και προς τους τελικούς χρήστες των Π.Σ. Τα 

περισσότερα από τα εργαλεία αυτά είναι γνωστά ως γεννήτριες γιατί δέχονται την περιγραφή 

ενός τµήµατος του Π.Σ. και αναπτύσσουν τον κώδικα του προγράµµατος που αντιστοιχεί στο 

τµήµα αυτό αυτόµατα. Οι περισσότερο διαδεδοµένες γεννήτριες εξειδικεύονται στην 

αυτοµατοποίηση του κώδικα που σχετίζεται µε την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Έτσι 

έχουν αναπτυχθεί γεννήτριες αναφορών και γεννήτριες οθονών που έχουν ως στόχο την 

αυτοµατοποίηση των αναφορών που παράγει ένα Π.Σ. και τις οθόνες (φόρµες) που 

χρησιµοποιούνται από το Π.Σ. Ορισµένες φορές οι επιµέρους γεννήτριες υπάρχουν στην 

µορφή ενός ολοκληρωµένου πακέτου που είναι γνωστό ως γεννήτρια εφαρµογών.   

 

Γεννήτριες αναφορών 

 

Η ανάπτυξη κώδικα για την προετοιµασία αναφορών παρόλο που ακολουθεί 

συγκεκριµένους κανόνες εµπεριέχει αρκετές λεπτοµέρειες (υπολογισµός µερικών 

αθροισµάτων, αλλαγή σελίδων, σελιδοποίηση, ολικά αθροίσµατα) που επιµηκύνουν τον 

χρόνο ανάπτυξης. Χρησιµοποιώντας µία γεννήτρια αναφορών (report generator)  ένας 

προγραµµατιστής µπορεί να ορίσει τη µορφή της αναφοράς προσδιορίζοντας τα περιεχόµενα 

της αναφοράς. Οι γεννήτριες αναφορών έχουν πρόσβαση σε αρχεία ή σε βάσεις δεδοµένων 

από τις οποίες εξάγουν δεδοµένα τα οποία µορφοποιούν σε αναφορές. Ο κώδικας για την 

υλοποίηση των αντίστοιχων υπορουτινών δηµιουργείται αυτόµατα από την γεννήτρια.  

 

 

Γεννήτριες οθονών 

 

Η ανάπτυξη του κώδικα για την υλοποίηση της επικοινωνίας ανάµεσα στο χρήστη και τον 

υπολογιστή είναι µία διαδικασία που έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε την ανάπτυξη των 

αναφορών. Οι γεννήτριες αναφορών (screen generator) είναι προγράµµατα τα οποία 
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επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη του interface  ενός Π.Σ., προσδιορίζοντας τα 

περιεχόµενα της κάθε οθόνης, χωρίς την ανάγκη προγραµµατισµού.  

Μία άλλη κατηγορία γεννητριών είναι οι γεννήτριες προγραµµάτων οι οποίες δέχονται 

ως είσοδο την περιγραφή ενός συστήµατος σε µορφή πουν είναι εύκολο να δοθεί από τον 

χρήστη και παράγουν αυτόµατα τον κώδικα που αντιστοιχεί στο σύστηµα. Μία οικογένεια 

τέτοιων γεννητριών προγραµµάτων χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση διακριτών 

συστηµάτων. Οι γεννήτριες αυτές προγραµµάτων αναγνωρίζουν συστήµατα τα οποία είναι 

δυνατόν να περιγραφούν διαγραµµατικά (µε τα διαγράµµατα κύκλου ενεργειών) και 

παράγουν αυτόµατα τον κώδικα που αντιστοιχεί στο διάγραµµα που δόθηκε από τον χρήστη. 

Ένα σύστηµα το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναπτύξει το διάγραµµα κύκλου 

ενεργειών το οποίο περιγράφει ένα διακριτό σύστηµα και κατόπιν παράγει αυτόµατα τον 

κώδικα στηνγλώσσα προγραµµατισµού C . 

  

ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι γλώσσες αναζητήσεων επιτρέπουν την εύκολη επικοινωνία του χρήστη µε τον 

υπολογιστή κυρίως για την αναζήτηση δεδοµένων που φυλάσσονται σε βάσεις δεδοµένων. 

Βάση δεδοµένων είναι µία συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα. 

 

              ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆, Database Management System)  

είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία και συντήρηση 

βάσεων δεδοµένων. Το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων ενός Π.Σ. προσφέρει 

δυνατότητες για την αποθήκευση, την ανάκτηση (αναζήτηση) και τον έλεγχο των δεδοµένων 

που χρειάζονται για την λήψη αποφάσεων.  

Τα Σ∆Β∆ ανάλογα µε τον τρόπο που οργανώνουν τα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων 

κατηγοριοποιούνται σε ιεραρχικά (hierarchical), δικτυωτά (network), σχεσιακά (relational) 

και αντικειµενοστραφή (object-oriented). Τα περισσότερο δηµοφιλή Σ∆Β∆ είναι αυτά που 

διαχειρίζονται σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Τα σχεσιακά Σ∆Β∆ επιβάλλουν την οργάνωση 

των δεδοµένων σε πίνακες (tables) - δηλ. σε γραµµές και στήλες. Κάθε πίνακας έχει ένα 

όνοµα, ενώ κάθε στήλη έχει ένα όνοµα και έναν τύπο δεδοµένων.  

Λεξικό ∆εδοµένων είναι ένας κατάλογος όλων των δεδοµένων που περιέχονται στην βάση 

δεδοµένων. 



 21

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
Α.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Όπως διαπιστώθηκε, τα πέντε συστατικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήµατος 

είναι το υλικό, το λογισµικό, οι διαδικασίες, οι άνθρωποι και τα δεδοµένα. Ο όρος ασφάλεια 

πληροφοριακών συστηµάτων (information systems security) δίνει έµφαση στην προστασία 

αυτών των συστατικών στοιχείων ενός ΠΣ αλλά και του ίδιου του ΠΣ στην ολότητά του. 

Αρκετά συχνά απαντάται ο όρος ασφάλεια στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Όπως είναι φανερό, ο όρος αυτός δίνει έµφαση στους τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται 

µε την ασφάλεια. 

Όπως ορίζεται στο [Κιουν95] “η Ασφάλεια Πληροφοριακού Συστήµατος είναι το οργανωµένο 

πλαίσιο από έννοιες, αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα που 

απαιτούνται για να προστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος, αλλά και το 

σύστηµα ολόκληρο, από κάθε σκόπιµη ή τυχαία απειλή.”  Ο ορισµός αυτός δίνει έµφαση όχι 

µόνο στο ΠΣ ως ολότητα αλλά και στα επιµέρους στοιχεία του, ενώ η αναφερόµενη 

προφύλαξη αφορά κάθε είδους απειλή (τυχαία ή σκόπιµη). Η ασφάλεια του ΠΣ συνδέεται 

άµεσα τόσο µε τις τεχνικές, τις διαδικασίες και τα διοικητικά µέτρα όσο και µε 

ηθικοκοινωνικές αντιλήψεις, αρχές και παραδοχές. Είναι βέβαια προφανές ότι η προφύλαξη 

δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος και την 

ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών, έτσι ώστε να µην θέτονται αδικαιολόγητοι φραγµοί 

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Η ασφάλεια πληροφοριών αναφέρεται αποκλειστικά στην προστασία των πληροφοριών και 

είναι στενότερη έννοια από αυτή της ασφάλειας ΠΣ, αφού η πληροφορία εµπεριέχεται σε ένα 

ΠΣ. Βέβαια η ασφάλεια πληροφοριών δεν µπορεί να αγνοήσει το πληροφοριακό σύστηµα, 

στα πλαίσια του οποίου παράγεται και χρησιµοποιείται η πληροφορία. Αντίθετα, κάθε 

αναλυτική εργασία, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διαχείριση της ασφάλειας των 

πληροφοριών, θα πρέπει να στηρίζεται στην κατανόηση των σχετικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Συνεπώς, όταν αναφερόµαστε στην ασφάλεια ενός ΠΣ η προστασία όλων των 

υλικών που µετέχουν σε αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, ενώ όταν αναφερόµαστε στην 

ασφάλεια πληροφοριών, η ασφάλεια του υλικού µας ενδιαφέρει µόνο στο βαθµό που 

σχετίζεται µε την προστασία των πληροφοριών. 
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Ι. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η ασφάλεια των πληροφοριών αναφέρεται στην προστασία της πληροφορίας στην 

ολότητά της και των σχετικών µε την ασφάλεια ιδιοτήτων. Ως θεµελιώδεις ιδιότητες 

ασφάλειας θεωρούνται η ακεραιότητα, η εµπιστευτικότητα και η διαθεσιµότητα, οι οποίες 

ορίζονται ως εξής [Γκριτ94]: 

Ακεραιότητα πληροφοριών (integrity): Είναι η ιδιότητα των δεδοµένων να υφίστανται σε 

προκαθορισµένο φυσικό µέσο ή χώρο και να είναι ακριβή. ∆ηλαδή η µη-εξουσιοδοτηµένη 

τροποποίηση της πληροφορίας θα πρέπει να αποτρέπεται, ενώ κάθε αλλαγή του 

περιεχοµένου των δεδοµένων να είναι αποτέλεσµα εξουσιοδοτηµένης και ελεγχόµενης 

ενέργειας. 

Εµπιστευτικότητα πληροφοριών (confidentiality): Η ιδιότητα των δεδοµένων να καθίστανται 

αναγνώσιµα µόνο από εξουσιοδοτηµένα λογικά υποκείµενα, όπως φυσικές οντότητες και 

διεργασίες λογισµικού. 

∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών (availability): Η αποτροπή της προσωρινής ή µόνιµης άρνησης 

διάθεσης της πληροφορίας σε κάθε εξουσιοδοτηµένο λογικό υποκείµενο του συστήµατος. 

Σε αρκετές ερευνητικές εργασίες υποστηρίζεται πως οι παραπάνω τρεις ιδιότητες δεν 

επαρκούν, για να οριστεί η ασφάλεια πληροφοριών. Πρόσθετες ιδιότητες που συναντώνται 

είναι η αυθεντικότητα (authenticity) [Parke95], δηλαδή η απόδειξη της προέλευσης και του 

ιδιοκτήτη της πληροφορίας, η ιδιότητα της εγκυρότητας (validity) [Γκριτ96], δηλαδή ότι η 

πληροφορία αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα και είναι επίκαιρη, ενώ σε άλλες πηγές 

[Boler95] αναφέρονται η µοναδικότητα (uniqueness), δηλαδή η αδυναµία αντιγραφής και 

αναπαραγωγής της πληροφορίας χωρίς εξουσιοδότηση και η µη αποποίηση (non-

repudiation) δηλαδή η αδυναµία άρνησης των ενεργειών που έχουν εκτελεστεί για την 

τροποποίηση, την αποστολή ή τη λήψη µίας πληροφορίας. 

Η ύπαρξη διαφορετικών θεωρήσεων για τις ιδιότητες της ασφάλειας δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί παράδοξο, καθώς στον επιστηµονικό τοµέα της πληροφορικής, η ασφάλεια έχει 

µεταφερθεί ως µία αφηρηµένη έννοια, η οποία επιδέχεται ποικίλες ερµηνείες. Επίσης η 

έννοια της ασφάλειας στο κοινωνικό σύνολο, αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ένα ανθρώπινο 

συναίσθηµα. Έτσι ο όρος ασφάλεια αναφέρεται σε διάφορες ιδιότητες της πληροφορίας, 

ανάλογα µε την οπτική του ερευνητή και το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο αναφέρεται. 

Συνεπώς, σε κάθε ειδική περίπτωση που µελετάµε θα πρέπει να ορίζουµε µε σαφήνεια τις 

συγκεκριµένες ιδιότητες της πληροφορίας που καλούµαστε να προστατέψουµε [Κοκολ00]. 
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Οι παραπάνω ιδιότητες της ασφάλειας των πληροφοριών δεν µετρώνται σε απόλυτα µεγέθη 

αλλά είναι συγκρίσιµες και έτσι υπεισέρχεται σε ένα βαθµό η σχετικότητα. Παρά τη 

σαφήνεια και απλότητα των ορισµών που δίδονται για τις τρεις βασικές ιδιότητες, στην 

πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιορίσουµε πότε µία από αυτές έχει παραβιαστεί. 

Για παράδειγµα, η άρνηση διάθεσης της πληροφορίας (παραβίαση της διαθεσιµότητας) 

µπορεί να εκτιµηθεί µε άλλο τρόπο σε διαφορετικές περιπτώσεις, αφού ο χρόνος αναµονής 

που θεωρείται ανεκτός διαφέρει από εφαρµογή σε εφαρµογή. Έτσι, µία καθυστέρηση ενός 

λεπτού στην παροχή µίας κρίσιµης ιατρικής πληροφορίας µπορεί να θεωρηθεί ως έλλειψη 

διαθεσιµότητας, ενώ ο ίδιος χρόνος στην αναζήτηση της καρτέλας φορολογουµένου σε µία 

δηµόσια οικονοµική υπηρεσία να θεωρηθεί αποδεκτός και αναµενόµενος. 

                           

ΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Όπως είναι ευνόητο οι απαιτούµενες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ΠΣ ώστε να 

θεωρηθεί ασφαλές, δεν είναι σταθερές για όλα τα ΠΣ, αλλά εξαρτώνται κυρίως από τη 

δυναµικότητα που υπάρχει τόσο στο ΠΣ όσο και στο περιβάλλον του. Αναλυτικότερα, το 

επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για να προστατευθεί ένα ΠΣ εξαρτάται από δύο 

παράγοντες: (1) Τη φύση των διαχειριζόµενων δεδοµένων και (2) το συγκεκριµένο χώρο-

χρονικό πλαίσιο. 

Τα διαχειριζόµενα δεδοµένα µπορεί να χαρακτηριστούν κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες ως άξια ή µη προστασίας. Τα δεδοµένα που χρήζουν προστασίας από δυνητικές 

απειλές αποκαλούνται ευπαθή. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα που αφορούν στον σχεδιασµό 

πωλήσεων µίας επιχείρησης ή ενός στρατιωτικού σχεδίου άµυνας χρήζουν προστασίας. 

Υπάρχουν επίσης δεδοµένα τα οποία είναι κοινά αποδεκτό ότι πρέπει να 

προστατεύονται γιατί αντιπροσωπεύουν σηµαντικές προσωπικές αξίες ενός εκάστοτε µέλους 

του κοινωνικού συνόλου. Αυτά τα δεδοµένα αποκαλούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. 

Παραδείγµατα τέτοιων δεδοµένων µπορούν να είναι όσα αφορούν στις πολιτικές ή 

θρησκευτικές αντιλήψεις ενός ατόµου, τα οποία δεν επιτρέπεται καν να συλλέγονται και τα 

ιατρικά δεδοµένα που αφορούν στο ιστορικό της υγείας ενός ατόµου, τα οποία µπορούν να 

συλλέγονται µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η προστασία τους και χρησιµοποιούνται 

µόνο προς όφελος του ατόµου ή του κοινωνικού συνόλου. 

Η απαίτηση για ασφάλεια ορισµένων δεδοµένων ενδέχεται να µην ισχύει για όλα τα 

κοινωνικά περιβάλλοντα. Η ίδια κατηγορία δεδοµένων είναι πιθανό να χρήζει προστασίας σε 

ένα συγκεκριµένο περιβάλλον ενώ σε ένα άλλο να µην θεωρείται ευπαθές δεδοµένο.  
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Παράδειγµα είναι η καταγραφή των χρηµατικών συναλλαγών σε ένα εµπορικό 

κατάστηµα ως µη ευπαθές δεδοµένο από τη µία πλευρά και η καταγραφή των χρηµατικών 

συναλλαγών σε µία τράπεζα από την άλλη, όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

Τέλος είναι πιθανό σε κάποιο περιβάλλον να έχει παγιωθεί ή να έχει γίνει ευρέως αποδεκτή η 

άποψη ότι κάποιο από τα παραπάνω δεδοµένα δεν είναι ευαίσθητο και συνεπώς δεν 

απαιτείται η προστασία του. Η σύγχρονη ιστορία µας δίνει τέτοια παραδείγµατα δεδοµένων, 

όπως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η υπηκοότητα και οι καταναλωτικές συνήθειες. 

                 

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

   Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών συνδέεται µε ένα 

αίσθηµα ανασφάλειας που αφορά τόσο την κοινωνική-επαγγελµατική όσο και την 

προσωπική ζωή του ατόµου. Συγκεκριµένα, ζητήµατα ασφάλειας ανακύπτουν στο ατοµικό 

επίπεδο, στο επίπεδο του οργανισµού και στο κοινωνικό επίπεδο. 

Οι τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν την προσωπική ζωή του ατόµου, προσφέροντας τη 

δυνατότητα για ευκολότερη και περισσότερο αποτελεσµατική παραβίαση της ιδιωτικής ζωής 

του (privacy). Οι οργανισµοί διαθέτουν πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν 

τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς απειλές. Το ζήτηµα της ασφάλειας εµφανίζεται εδώ, ως 

ζήτηµα προστασίας των συστατικών στοιχείων του ΠΣ, αλλά και του ίδιου του ΠΣ στην 

ολότητά του. Στο κοινωνικό επίπεδο παρατηρούµε τη διαµόρφωση της ‘κοινωνίας της 

πληροφορίας’ (information society). Στα πλαίσια της νέας κοινωνικής πραγµατικότητας, 

ανακύπτουν τόσο νοµικά όσο και πολιτικά προβλήµατα που αφορούν την προστασία της 

πληροφορίας ως περιουσιακό στοιχείο, την προστασία της πληροφορίας ως κοινωνικό αγαθό, 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόµου, την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος και τη συγκέντρωση και διαχείριση του πληροφοριακού πλούτου. 

Το ζήτηµα της ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστηµάτων είναι ένα 

σύνθετο κοινωνικό-τεχνικό ζήτηµα. Οι δύο διαστάσεις, κοινωνική και τεχνική, µπορούν να 

αναλυθούν περαιτέρω σε έξι άξονες: 

• κοινωνική διάσταση 

• δεοντολογία/κουλτούρα 

• νομική/κανονιστική 

• διοικητική/διαχειριστική 

• λειτουργική/διαδικαστική 

• τεχνική διάσταση 
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• μηχανική/ηλεκτρονική 

• πληροφορία/δεδομένα 

 

Στην παρούσα διατριβή, η εισαγωγή των υπηρεσιών ΕΤΟ ως εργαλείο ανάπτυξης και 

διαχείρισης της ασφάλειας των ΠΣ, εξετάζεται κυρίως ως προς την τεχνική της διάσταση, 

αλλά και ως προς τη διαχειριστική και τη λειτουργική διάσταση. Οι άξονες της δεοντολογίας 

και της νοµικής διάστασης, δεν αποτελούν αντικείµενο µελέτης στο παρόν κείµενο 

 

Β.  ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ι. ΕΥΠΑΘΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από τα Πληροφοριακά Συστήµατα δεν 

παρουσιάζουν την ίδια ευπάθεια (vulnerability) και αυτό δεν οφείλεται µόνο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ΠΣ τα οποία χρησιµοποιούν τα δεδοµένα, αλλά και στην ίδια τη φύση ή 

τις ιδιαιτερότητές τους. 

Ο βαθµός ευπάθειας ενός τύπου δεδοµένων συσχετίζεται άµεσα και οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην αξία των πληροφοριών που προκύπτουν όταν τα δεδοµένα αυτά είναι στην κατοχή 

τρίτων προσώπων [Κατσι95]. Σε άλλες περιπτώσεις η πληροφορία µπορεί να έχει εξίσου 

σηµαντική αξία όταν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής της ή απαξίωσής της η όταν δεν 

υπάρχει η δυνατότητα διάθεσής της στις οντότητες που αφορά. Τρεις συνιστώσες 

διακρίνονται στην αποτίµηση της αξίας µιας πληροφορίας: 

• το ενδεχόμενο οικονομικό όφελος (π.χ. απόκτηση πλεονεκτήματος σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό) 

• η δυνατότητα αντιστοίχισης της πληροφορίας με μία από τις αξίες του κοινωνικού 

συστήματος (π.χ. συμμετοχή σε άσκηση εξουσίας ή απεξάρτηση από κάποιο σχήμα 

• εξουσίας) 

• η δυνατότητα χρήσης της πληροφορίας για την εκτέλεση κακόβουλων ή 

εγκληματικών ενεργειών (π.χ. στέρηση ενός ατόμου από τα δικαιώματά του ή τις 

αξίες του, παραπλάνηση σε λήψη αποφάσεων) 

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η αξία της πληροφορίας και κατά συνέπεια η 

ευπάθεια των δεδοµένων ενός ΠΣ εξαρτάται από το κοινωνικό σύστηµα, στα πλαίσια του 

οποίου χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα. Η χρονική και τοπική συγκυρία, η οντότητα που 

αφορούν τα δεδοµένα, το σύστηµα αξιών του κοινωνικού αυτού συνόλου και ο βαθµός 
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διείσδυσης της τεχνολογίας σε αυτό, είναι ορισµένοι από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την ευπάθεια των δεδοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα ορίζονται δύο ειδών ευπάθειες δεδοµένων [Γκριτ94]: (1) Η ευπάθεια 

ορισµένων τύπων δεδοµένων που είναι ανεξάρτητη από το ΠΣ στο οποίο χρησιµοποιούνται, 

αλλά εξαρτάται από το συγκεκριµένο κοινωνικό σύστηµα, ονοµάζεται εγγενής ευπάθεια. (2) 

Η ευπάθεια ορισµένων τύπων δεδοµένων, που είναι ανεξάρτητη από το ΠΣ στο οποίο 

χρησιµοποιούνται και η οποία ισχύει για όλα τα µέλη του κοινωνικού συνόλου (αν και η 

έντασή της είναι δυνατό να κυµαίνεται από µέλος σε µέλος) ονοµάζεται ως συνολική και 

εγγενής ευπάθεια. 

Η συνολική και εγγενής ευπάθεια είναι αυτή που προκαλεί θεσµικές και κοινωνικές 

παρεµβάσεις είτε υπό τη µορφή νόµων είτε υπό τη µορφή κανόνων δεοντολογίας. Έτσι, η 

ευπάθεια αυτή ανακλάται στο σύνολο σχεδόν των θεσµών που αφορούν στην προστασία του 

πολίτη, όπως είναι η µυστικότητα της ψήφου, και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

[Ν2472/97]. Τα δεδοµένα που αφορούν τις πολιτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις ενός 

πολίτη και την κατάσταση της σωµατικής και ψυχικής του υγείας, είναι ευρύτατα αποδεκτά 

ως συνολικά και εγγενώς ευπαθή δεδοµένα και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

Είναι ευνόητο ότι ο βαθµός ευπάθειας των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε ένα 

ΠΣ είναι ευθέως ανάλογος µε το πλήθος και τη συχνότητα των δυνητικών εξωτερικών 

απειλών που µπορεί να δεχθεί αυτό το ΠΣ και κατά συνέπεια ανάλογος µε την ισχύ των 

µέτρων προστασίας που θα πρέπει να λάβουν οι διαχειριστές του. 

 

ΙΙ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται ευπαθή δεδοµένα και βασίζεται 

επιπλέον στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου εκτίθεται σε µία σειρά 

σηµαντικών απειλών [Katsi97], οι οποίες απαιτείται να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά. 

Ως απειλή ορίζεται ‘µία πιθανή ενέργεια ή ένα γεγονός που µπορεί να προκαλέσει την απώλεια 

ενός ή περισσοτέρων ιδιοτήτων ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήµατος’ [Γκριτ00]. Οι 

απειλές αυτές δεν προέρχονται µόνο από κακόβουλες ενέργειες που προκαλούνται από 

τρίτους µε στόχο την κατοχή ή την απαξίωση πολύτιµων δεδοµένων. Είναι πιθανό να 

δηµιουργηθούν από το εσωτερικό του συστήµατος εξαιτίας σχεδιαστικών λαθών και 

αδυναµιών. Οι κυριότερες από αυτές περιγράφονται παρακάτω, περιλαµβάνοντας και τη 

σχετική αγγλική ορολογία, µε στόχο τον προσδιορισµό στη συνέχεια του ρόλου της ΕΤΟ 

στην αντιµετώπισή τους. 
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Παρακολούθηση γραµµών επικοινωνίας (tapping) : Παρακολουθώντας τις επικοινωνιακές 

γραµµές µπορεί κανείς να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση σε µετακινούµενα 

δεδοµένα, µε πιθανό αποτέλεσµα να παραβιαστεί η ιδιωτικότητά τους. 

Ανάλυση κυκλοφορίας (traffic analysis) : Για δεδοµένες διευθύνσεις πηγής και προορισµού 

η παρακολούθηση των διακινούµενων δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ενός 

προτύπου (pattern) κυκλοφορίας. Η στατιστική και µόνο ανάλυση της επικοινωνίας, χωρίς 

απαραίτητα να γίνεται ανάγνωση των ίδιων των δεδοµένων, µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα για κάποιον τρίτο. 

Αποτυχία ή καταστροφή υλικού (hardware failure) : Σηµαντική απειλή στη διαθεσιµότητα 

ενός υπολογιστικού συστήµατος αποτελεί η ενδεχόµενη καταστροφή του χρησιµοποιούµενου 

υλικού, είτε από κακόβουλη ενέργεια, είτε από αστοχία υλικού είτε από φυσική αιτία. 

Πλαστογράφηση διευθύνσεων δικτύου (spoofing) : Καταργείται η ιδιότητα της 

µονοσήµαντης αντιστοίχισης των διευθύνσεων δικτύου σε µία συγκεκριµένη θέση, µε 

αποτέλεσµα τα διακινούµενα δεδοµένα να χάνουν την ιδιότητα της αυθεντικότητας 

προέλευσης. 

Υποκλοπή συνθηµατικών (password stealing) : Ένα συνθηµατικό µπορεί να διαρρεύσει σε 

έναν δυνητικό εισβολέα είτε από αµέλεια του χρήστη του συστήµατος είτε µετά από 

παρακολούθηση των διακινούµενων πακέτων (sniffing) είτε µε τη χρήση της µεθόδου ωµής 

δοκιµής (brute force attack). 

Αξιοποίηση καταπακτών (trapdoors exploiting) : Οι καταπακτές είναι γνωστές ή άγνωστες 

αδυναµίες των υπηρεσιών του συστήµατος που επιτρέπουν την υπέρβαση των µηχανισµών 

ασφάλειας για την προσπέλαση στους πόρους του συστήµατος. Η ύπαρξη των αδυναµιών 

αυτών γίνεται γνωστή στους εισβολείς έπειτα από δοκιµαστική ανίχνευση που 

πραγµατοποιούν σε όλες τις θύρες επικοινωνίας του συστήµατος (port-scanning) 

Μη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση (unauthorised modification) : Η κακόβουλη 

τροποποίηση των δεδοµένων ενός συστήµατος έπεται της παρακολούθησης των γραµµών 

επικοινωνίας ή της παρείσφρησης στο σύστηµα έπειτα από υποκλοπή συνθηµατικού ή 

αξιοποίηση καταπακτών. 

Άρνηση παροχής υπηρεσίας (Denial of Service) : Σε αυτή την περίπτωση ο εισβολέας 

επιχειρεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιµότητα µίας υπηρεσίας, αφού έχει παρεισφρήσει 

στο σύστηµα που την παρέχει. Το ίδιο µπορεί να συµβεί όταν ο εισβολέας καταφέρει 

εγκαταστήσει λογισµικό που καταναλώνει ανεξέλεγκτα όλους τους διαθέσιµους πόρους του 

συστήµατος ή του δικτύου, µε αποτέλεσµα οι υπόλοιπες υπηρεσίες να παραµείνουν 
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ουσιαστικά ανενεργές. 

Κατανεµηµένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσίας (Distributed Denial of Service) : Η 

λογική είναι η ίδια µε την άρνηση παροχής υπηρεσίας, µε τη διαφορά ότι ο εισβολέας έχει 

εγκαταστήσει το κακόβουλο λογισµικό σε δεκάδες συστήµατα αφού έχει παρεισφρήσει σε 

αυτά και τα χρησιµοποιεί ως µεσάζοντες (agents). Τα συστήµατα αυτά µε τη σειρά τους 

επιτίθενται συντονισµένα προς τον τελικό στόχο µε δραµατικές συνέπειες στους πόρους του 

συστήµατος αυτού, αλλά και στο δίκτυο που οδηγεί προς αυτό. 

Κατάχρηση πόρων (misuse of resources) : Μία µη εξουσιοδοτηµένη οντότητα είναι πιθανό 

να υποκλέψει πόρους ενός συστήµατος, όπως κύκλους του επεξεργαστή, εύρος ζώνης 

δικτύου, χωρητικότητα δίσκων, είτε για να εξυπηρετηθούν διεργασίες του εισβολέα είτε για 

να προκληθεί άρνηση παροχής υπηρεσίας. 

∆ιάψευση εκτέλεσης ενέργειας (repudiation of action) : Μία οντότητα µπορεί να αρνηθεί 

ότι δηµιούργησε και απέστειλε ένα µήνυµα ή ότι τροποποίησε κάποια δεδοµένα, εφόσον δεν 

υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Οµοίως ο παραλήπτης του µηνύµατος µπορεί να 

διαψεύσει την παραλαβή του και την ανάγνωση του περιεχοµένου του. 

Εσωτερικοί κίνδυνοι (internal threats) : Είναι πιθανό µέλη του απασχολούµενου 

προσωπικού σε µία επιχείρηση να υποκλέψουν χρήσιµες πληροφορίες για παράνοµη χρήση. 

Παράλληλα η έλλειψη ασφάλειας στην φυσική πρόσβαση στο υλικό του συστήµατος 

δηµιουργεί επιπλέον κινδύνους. 

Πλαστοπροσωπία (masquerade) : Στο επίπεδο εφαρµογής είναι πιθανό η προέλευση ενός 

µηνύµατος να φαίνεται διαφορετική από την πραγµατική 

Ιοµορφικό λογισµικό (viral software) : Πρόκειται για κακόβουλο λογισµικό που εκτελείται ή 

φορτώνεται δυναµικά στο σύστηµα και προκαλεί ποικίλα σηµαντικά προβλήµατα. Συνήθως 

βρίσκεται ενσωµατωµένο σε εκτελέσιµο κώδικα ή αυτόνοµο σε µορφή δέσµης εντολών 

(script). Φροντίζει να προσκολλάται σε άλλα εκτελέσιµα αρχεία ή να διαδίδεται µέσω 

δικτυακών εφαρµογών, έτσι ώστε να επηρεάζει όσο το δυνατόν περισσότερα συστήµατα. 

Καταχρηστικά µηνύµατα (spamming) : Αφορά κυρίως τις υπηρεσίες µηνυµάτων όπως τα 

νέα και η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πρόκειται για µηνύµατα διαφηµιστικού και πολλές 

φορές προσβλητικού περιεχοµένου που αποστέλλονται µαζικά σε µεγάλο αριθµό χρηστών, 

χωρίς να υπάρχει υπαρκτή διεύθυνση αποστολέα και από εξυπηρετητές που έχουν εκτεθεί 

στους εισβολείς, έτσι ώστε να µην είναι ανιχνεύσιµη η προέλευσή τους ούτε σε επίπεδο 

εφαρµογής ούτε σε επίπεδο δικτύου. 
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ΙΙΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

     

Οι µηχανισµοί που παρέχει η ΕΤΟ για τη διασφάλιση των στοιχείων ενός ΠΣ έχουν 

προληπτικό και όχι κατασταλτικό χαρακτήρα. Η ΕΤΟ παρεµβαίνει άµεσα ή έµµεσα στις 

διαδικασίες και στα δεδοµένα ενός ΠΣ προσθέτοντάς τους ιδιότητες που τα καθιστούν 

ασφαλή απέναντι στις δυνητικές απειλές. Σε καµία περίπτωση δεν παρέχει µηχανισµούς 

αντιµετώπισης ενός περιστατικού ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εφόσον όµως έχουν 

ήδη εφαρµοσθεί οι προληπτικοί µηχανισµοί, οι οποίοι στη συνέχεια είτε παρακαµφθούν είτε 

αµφισβητηθούν από τους εµπλεκόµενους, η ΕΤΟ είναι σε θέση να παρέχει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία για την ανίχνευση των στοιχείων ενός περιστατικού. 

Ο ρόλος της ΕΤΟ στην προληπτική αντιµετώπιση των κοινών απειλών που παρατέθηκαν 

στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος. Ως άµεση αντιµετώπιση 

θεωρούµε αυτή που υλοποιείται µε τη χρήση των υπηρεσιών ΕΤΟ ως έχουν. Ως έµµεση 

αντιµετώπιση θεωρούµε αυτή που απαιτεί ενδιάµεσους µηχανισµούς για να υλοποιηθεί, οι 

οποίοι µε τη σειρά τους εκµεταλλεύονται τις υπηρεσίες της ΕΤΟ. Στη συνέχεια 

ταξινοµούνται οι απειλές σύµφωνα µε το ρόλο που έχει η ΕΤΟ στην αντιµετώπισή τους : 

 

Άµεση προληπτική αντιµετώπιση: 

 

• Στην παρακολούθηση γραµµών επικοινωνίας: µε τη χρήση κρυπτογράφησης 

δηµοσίου κλειδιού και µε τη διαχείριση κλειδιών [βλ. § 5.7.2] για τη σύναψη 

ασφαλών συνόδων. 

• Υποκλοπή συνθηµατικών: µε την κρυπτογράφηση των διακινούµενων 

πακέτων ή µε την αντικατάσταση των συνθηµατικών µε ισχυρότερους 

µηχανισµούς αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιούν ψηφιακά πιστοποιητικά 

[βλ. § 5.6.3.3]. 

• Μη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση: µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών που 

διασφαλίζουν την ακεραιότητα των διακινούµενων δεδοµένων [βλ. § 5.6.3]. 

• ∆ιάψευση εκτέλεσης ενέργειας: χρησιµοποιώντας την υπηρεσία παροχής 

αποδείξεων [βλ. § 5.7.5] και την υπηρεσία χρονοσήµανσης [βλ. § 5.7.1] της 

ΕΤΟ. 
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• Εσωτερικοί κίνδυνοι: µε την υλοποίηση αποτελεσµατικών σχηµάτων για τη 

διαχείριση λογαριασµών και δικαιωµάτων, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών 

αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης [βλ. § 5.7.3] της ΕΤΟ. 

• Πλαστοπροσωπία: µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών που επιβεβαιώνουν την 

αυθεντικότητα των πληροφοριών. 

 

Έµµεση προληπτική αντιµετώπιση: 

  

o Στην πλαστογράφηση διευθύνσεων δικτύου: µε την υλοποίηση µηχανισµών 

όπως τα πρωτόκολλα IPSEC [Kent98] και DNSSEC [Eastl99] τα οποία 

εκµεταλλεύονται τις τεχνικές κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού 

o Υποκλοπή πόρων και άρνηση παροχής υπηρεσίας: µε την υλοποίηση ισχυρών 

σχηµάτων αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης για τη χρήση των πόρων, 

χρησιµοποιώντας τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις υπηρεσίες 

εξουσιοδότησης της ΕΤΟ. 

o Ιοµορφικό λογισµικό: υλοποιώντας µηχανισµούς ψηφιακής υπογραφής του 

λογισµικού που διανέµεται από τους κατασκευαστές του, οι οποίοι εγγυώνται 

µε αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητά του. 

o Καταχρηστικά µηνύµατα: µε την υλοποίηση πολιτικών που υιοθετούν την 

απόρριψη µη ψηφιακά υπογεγραµµένων µηνυµάτων ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

o Η ανάλυση της κυκλοφορίας, η αποτυχία του υλικού, και η αξιοποίηση των 

καταπακτών είναι απειλές οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις υπηρεσίες της 

ΕΤΟ, αλλά παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο για λόγους 

πληρότητας. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να 

διαχειρίζονται οι οργανισµοί αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα 

∆ιοίκησης περιλαµβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους ,τεχνολογία και 

πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης είναι διακριτά από τα 

άλλα πλήροφοριακα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για την ανάλυση λειτουργικών 

λειτουργιών στον οργανισµό. Ακαδηµαϊκά, ο όρος χρησιµοποιείται συνήθως για να 

αναφερθεί στην οµάδα των µεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι συνδεδεµένες µε 

την αυτοµατοποίηση ή στηρίζουν την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. σύστηµα 

υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ειδικά συστήµατα και ειδικά πληροφορικά συστήµατα.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1: 
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Ι.ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αρχικά σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς ,ο εσωτερικός έλεγχος γινόταν 

χειροκίνητα και µόνο περιοδικά ως παράγωγο του λογιστικού συστήµατος και µε κάποιες 

πρόσθετες στατιστικές έδινε πληροφορίες για την απόδοση της διαχείρισης καθυστερηµένα 

και περιορισµένα. Τα δεδοµένα οργανώνονταν µε µη αυτόµατο τρόπο και σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισµού. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής , η 

πληροφορία άρχισε να διαχωρίζεται από τα δεδοµένα και αναπτύχθηκαν συστήµατα για την 

παραγωγή και την οργάνωση λήψεων ,περιλήψεων ,σχέσεων και γενικεύσεων βασισµένων 

στα δεδοµένα. 

Οι πρώιµοι επιχειρησιακοί υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για απλές λειτουργίες όπως 

παρακολούθηση πωλήσεων ή δεδοµένα µισθολογίου , µε λίγες λεπτοµέρειες και µικρή δοµή. 

Με τον χρόνο , αυτές οι υπολογιστικές εφαρµογές έγιναν περισσότερο περίπλοκες, 

η δυνατότητα αποθήκευσης υλικού µεγάλωσε και η τεχνολογία αναπτύχτηκε για να ενώσει 

τις προηγουµένως «αποµονωµένες» εφαρµογές. Όσο περισσότερα δεδοµένα αποθηκεύονταν 

και συνδέονταν , ο ι µαναγετζερς ζητούσαν περισσότερες λεπτοµέρειες καθώς επίσης και 

περισσότερες λήψεις µε στόχο τη δηµιουργία ολόκληρων διαχειριστικών αναφορών από τα 

πρώτα αποθηκευµένα δεδοµένα. Ο όρος Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης («ΠΣ∆») 

προέκυψε για να περιγράψει τέτοιες εφαρµογές που παρέχουν στους µανατζερς πληροφορίες 

για πωλήσεις, αποθέµατα και άλλα δεδοµένα που µπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση 

της επιχείρησης. Σήµερα ο όρος χρησιµοποιείται ευρέως σε ένας µεγάλο αριθµό 

περιβαλλόντων και περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε): συστήµατα λήψης 

αποφάσεων, πόρων και διαχείρισης ανθρώπων, επιχειρησιακού προγραµµατισµού 

πόρων,επιχειρησιακής διαχείρισης απόδοσης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων, διοίκησης έργων και εφαρµογών ανάκτησης δεδοµένων. 

Ένα επιτυχηµένο ΠΣ∆ υποστηρίζει τα µακροπρόθεσµα πλάνα µία επιχείρησης, 

προσφέροντας αναφορές(reports) βασισµένα σε αναλύσεις απόδοσης σε κρίσιµους τοµείς 

των πλάνων, µε βρόγχους ανατροφοδότησης που χρησιµεύουν σε όλους τους τοµείς της 

επιχείρησης , συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων και των τµηµάτων εκπαίδευσης. Τα 

ΠΣ∆ όχι µόνο υποδεικνύουν πως γίνονται τα πράγµατα, αλλά γιατί και που η απόδοση δεν 

είναι η επιθυµητή. Αυτές οι αναφορές περιλαµβάνουν σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο την 
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απόδοση κέντρων δαπανών και έργων µε λεπτοµέρειες επαρκείς να δείξουν την ατοµική 

ευθύνη.                                                 

 

ΙΙ.ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οι Kenneth και Jane Laudon αναγνωρίζουν πέντε «εποχές» στην ανάπτυξη των ΠΣ∆ 

ανταποκρινόµενες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών: 1) κεντρικοί και µίνι 

υπολογιστές 2)προσωπικοί υπολογιστές (personal computer,PC) 3) δίκτυα server/client 4) 

enterprise computing και 5) cloud computing.  

Στην πρώτη εποχή (1) κύρια δύναµη ήταν η IBM και οι κεντρικοί της υπολογιστές οι 

οποίοι συνήθως καταλάµβαναν ολόκληρα δωµάτια και χρειαζόνταν οµάδες ανθρώπων για να 

λειτουργήσουν. Η IBM προµήθευε το υλικό και το λογισµικό αυτών. Με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας αυτοί οι υπολογιστές είχαν µεγαλύτερες δυνατότητες και µε αυτό τον τρόπο 

µειώσαν το κόστος τους. Μικρότεροι και πιο οικονοµικοί µίνι-υπολογιστές επέτρεψαν στις 

µεγάλες επιχειρήσεις να έχουν τα δικά τους υπολογιστικά συστήµατα στις εγκαταστάσεις 

τους. 

Η δεύτερη εποχή (2) ξεκίνησε το 1965 καθώς οι µικροεπεξεργαστές άρχισαν να 

ανταγωνίζονται τους κεντρικούς και τους µίνι υπολογιστές και επιτάχυναν τη διαδικασία της 

αποκέντρωσης της υπολογιστικής δύναµης από τα µεγάλα κέντρα δεδοµένων σε µικρότερα 

γραφεία. Στα τέλη της δεκαετίας του 70’ η τεχνολογία των µικροϋπολογιστών έδωσε τη θέση 

της στους προσωπικούς υπολογιστές(PC) µε αποτέλεσµα χαµηλού κόστους υπολογιστές να 

γίνουν µαζικό εµπόρευµα στην αγορά επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρέχουν στους 

υπαλλήλους τους πρόσβαση στην «υπολογιστική δύναµη» που επί 10 χρόνια είχε κοστίσει 

10.000 δολάρια. Αυτός ο πολλαπλασιασµός των υπολογιστών δηµιούργησε µία έτοιµη αγορά 

για δίκτυα διασύνδεσης και την «εκλαΐκευση» του ∆ιαδικτύου. 

Όσο η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας µεγάλωνε και το κόστος µίκραινε, η ανάγκη για 

πρόσβαση σε πληροφορίες µέσα την εταιρεία επίσης µεγάλωναν δίνονταν ζωή στην Τρίτη 

εποχή (3) στην οποία ένα δίκτυο είχε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε «κοινές» 

πληροφορίες µέσω ενός διακοµιστή (server).Αυτό επέτρεψε σε χιλιάδες ακόµα και 

εκατοντάδες χρήστες να έχουν πρόσβαση σε µεγάλη µερίδα δεδοµένων ταυτόχρονα. 

Η τέταρτη εποχή (4) βοηθήθηκε από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ένωσε όλα τα µέρη 

της επιχείρησης προσφέροντας πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών 

συµπεριλαµβάνοντας κάθε άτοµο σε οποιαδήποτε θέση σε αυτή. 

Η πέµπτη και πιο πρόσφατη «εποχή» (5) των πληροφοριακών συστηµάτων 

χρησιµοποιεί την τεχνολογία των δικτύων για να παρέχει εφαρµογές καθώς και για την 
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αποθήκευση δεδοµένων ανεξαρτήτως διάταξης χώρου, τοποθεσίας , φύσης ή υλικού. Αυτό , 

µαζί µε την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρµατων δικτύων (Wi-

Fi) οδήγησαν σε ένα νέο επίπεδο κινητικότητας στο οποίο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση 

στα ΠΣ∆ σχεδόν από παντού µε φορητούς υπολογιστές (laptops), tablets και smart phones. 

  

ΙΙΙ.ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Οι όροι ΠΣ∆, πληροφοριακό σύστηµα, επιχειρησιακός προγραµµατισµός πόρων 

και διαχείριση τεχνολογίας πληροφοριών συχνά συγχέονται. Τα πληροφοριακά συστήµατα 

και τα ειδικά πληροφοριακά συστήµατα είναι ευρύτερες κατηγορίες που περιλαµβάνουν τα 

ΠΣ∆. Την διαχείριση τεχνολογίας πληροφοριών αφορά η λειτουργία και η οργάνωση των 

πληροφοριών ανεξάρτητα από το σκοπό τους. 

 

ΙV.ΤΥΠΟΙ 

Τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών ειδικεύονται σε συγκεκριµένους 

εµπορικούς και βιοµηχανικούς τοµείς, τοµείς των επιχειρήσεων ή υποδοµών διαχείρισης. 

• Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης(ΠΣ∆) παράγουν σταθερά και ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα αναφορές βασισµένες σε δεδοµένα εξαγµένα και συνοψισµένα από τα 

οικεία συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών της επιχείρησης σε µεσαίου επιπέδου 

διαχειριστές για να δουν και να διορθώσουν δοµηµένα και ηµιδοµηµένα προβλήµατα λήψης 

αποφάσεων. 

• Τα Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων είναι υπολογιστικά προγράµµατα εφαρµογών 

που χρησιµοποιούνται από µεσαίους διαχειριστές για να συλλέξουν πληροφορίες από ένα 

µεγάλο εύρος πηγών µε στόχο την υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων λήψης αποφάσεων. 

• Τα Ειδικά Πληροφορικά Συστήµατα είναι ένα εργαλείο αναφορών που προσφέρει γρήγορη 

πρόσβαση σε περιληπτικές αναφορές που εξάγονται από όλα τα επίπεδα και όλους τους 

τοµείς της επιχείρησης όπως λογιστική, ανθρώπινο δυναµικό κ.α.. 

• Τα Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing είναι ΠΣ∆ σχεδιασµένα ειδικά για να 

διαχειρίζονται το τοµέα Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Τα Αυτοµατισµός γραφείου Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου υποστηρίζουν την 

επικοινωνία και την παραγωγικότητα στην επιχείρηση αυτοµατοποιώντας την ροή της 

εργασίας και ελαχιστοποιώντας τα σηµεία συµφόρησης.Τα συστήµατα αυτοµατισµού 

γραφείου µπορούν να εφαρµοστούν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. 
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V. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Παρακάτω παραθέτονται κάποια από τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να επιτευχθούν µε τη 

χρήση διαφόρων τύπων ΠΣ∆. 

• Η επιχείρηση µπορεί να γνωρίζει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της λόγω των αναφορών 

εσόδων, της επίδοσης των εργαζοµένων κ.α. Αυτό µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να 

βελτιώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες της. 

• ∆ίνει µία γενική εικόνα της επιχείρησης και λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και 

προγραµµατισµού. 

• Η διαθεσιµότητα των δεδοµένων των πελατών και η ανάδραση (feedback) βοηθούν την 

επιχείρηση να οργανώνει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες µε βάσει τις ανάγκες του 

πελάτη. Η αποτελεσµατική διαχείριση των δεδοµένων των πελατών βοηθά την επιχείρηση 

στο να κάνει άµεσες δραστηριότητες σε marketing και προώθηση 

• Οι πληροφορίες θεωρούνται ένα πολύ σηµαντικό «προσόν» για κάθε επιχείρησης στον 

µοντέρνο ανταγωνιστικό κόσµο. Ο καταναλωτής αγοράζει συµφώνα µε τις τάσεις που 

επικρατούν και οι συµπεριφορές τους µπορούν να προβλεφθούν αναλύοντας τις πωλήσεις 

και τις αναφορές εσόδων από κάθε λειτουργικό µέρος της επιχείρησης. 

                                   

VI. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Επιχειρησιακά Συστήµατα ,γνωστά και ως συστήµατα επιχειρησιακού προγραµµατισµού 

πόρων ,παρέχουν σε έναν οργανισµό ολοκληρωµένες µονάδες λογισµικού και µία 

ενοποιηµένη βάση δεδοµένων ,η οποία δίνει τη δυνατότητα για αποτελεσµατικό 

προγραµµατισµό , διαχείριση και έλεγχο όλων των κέντρων επιχειρησιακών λειτουργιών σε 

πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Κοµµάτια αυτών των συστηµάτων µπορεί να περιλαµβάνουν 

οικονοµικά , λογιστική,marketing, ανθρωπίνους πόρους ,παραγωγή ,επενδύσεις και διανοµή. 

• Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας δίνουν τη δυνατότητα για 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας µε την ενσωµάτωση συνδέσεων 

στης εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει προµηθευτές , κατασκευαστές 

,χονδρέµπορους , λιανοπωλητές και τελικούς καταναλωτές. 

• Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων βοηθούν την επιχείρηση να διαχειριστεί τις 

σχέσεις της µε δυνητικούς και τωρινούς πελάτες , συνεργάτες της επιχείρησης στον τοµέα 

του marketing , των πωλήσεων και των υπηρεσιών. 

• Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης βοηθούν τους οργανισµούς στην διευκόλυνση της 

συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης , ανάκτησης και µετάδοσης γνώσης .Αυτό µπορεί να 
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περιλαµβάνει έγγραφα , λογιστικές αναφορές και µη καταγραµµένες διαδικασίες , πρακτικές 

και δεξιότητες. 

 

ΣΧΗΜΑ: 2 

 

 

VII.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Οι ενέργειες που γίνονται για τη δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος και 

λύνουν ένα οργανωτικό πρόβληµα λέγονται Σύστηµα Ανάπτυξης (Laudon & Laudon, 

2010).Αυτό περιλαµβάνει την ανάλυση συστήµατος .το σχεδιασµό του συστήµατος , τον 

προγραµµατισµό, τις δοκιµές, τη µετατροπή ,την παραγωγή και τέλος τη συντήρηση. 

Αυτές οι ενέργειες συνήθως γίνονται µε αυτή τη συγκεκριµένη σειρά αλλά κάποιες µπορεί να 

χρειαστεί να επαναληφθούν ή να επιτευχθούν ταυτόχρονα. 

Η ανάλυση συστήµατος πραγµατοποιείτε σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση και προσπαθεί να λύσει µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος. 

Οποιοσδήποτε πραγµατοποιήσει αυτό το βήµα θα καταλάβει τις προβληµατικές περιοχές και 

θα παρουσιάσει µία λύση µέσω εφικτών στόχων. Αυτή η ανάλυση θα περιλαµβάνει µια 

µελέτη σκοπιµότητας, η οποία καθορίζει τη σκοπιµότητα των λύσεων βασισµένη σε 

χρήµατα, χρόνο και τεχνολογία. Ουσιαστικά η µελέτη σκοπιµότητας καθορίζει αν αυτή η 
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λύση είναι µία καλή επένδυση. Αυτή η διαδικασία παραθέτει επίσης ποιες θα είναι οι 

πληροφορίες για το νέο σύστηµα. 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος πως το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει τις απαιτήσεις και 

τους στόχους που προέκυψαν από την Ανάλυση συστήµατος. Ο σχεδιαστής εξετάσει όλες τις 

διαχειριστικές ,οργανωτικές και τεχνολογικές συνιστώσες που θα χρειαστεί και να εξετάσει 

το σύστηµα. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι πληροφοριακές απαιτήσεις του χρήστη 

οδηγούν την προσπάθεια «χτισίµατος» του συστήµατος. Ο χρήστης του συστήµατος πρέπει 

να εµπλέκεται στη διαδικασία σχεδιασµού για να εξασφαλίσει ότι το σύστηµα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και διαδικασίες του χρήστη. 

Προγραµµατισµός είναι η διαδικασία του να µετατρέψεις το σχεδιασµένο σύστηµα σε 

λογισµικό κώδικα. Αυτό συνήθως γίνεται είτε αναθέτοντας τη µετατροπή σε κώδικα σε µία 

άλλη εταιρία είτε αγοράζοντας ένα ήδη υπάρχον λογισµικό που να καλύπτει της ανάγκες του 

συστήµατος. Το κλειδί είναι να σιγουρευτεί ότι το λογισµικό είναι φιλικό προς το χρήστη και 

συµβατό µε το υπάρχον σύστηµα. 

Η δοκιµή µπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές µορφές αλλά είναι ουσιαστικής 

σηµασίας για την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί έλεγχος 

ανά µονάδα, δηλαδή έλεγχος σε κάθε πρόγραµµα του συστήµατος ξεχωριστά ,ή έλεγχος 

συστήµατος που ελέγχει το σύστηµα σαν µία ολότητα. Όποιον από τους 2 τρόπους 

επιλέξουµε θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος αποδοχής , που αποδεικνύει ότι το σύστηµα 

είναι έτοιµο για χρήση. Επίσης ,ασχέτως από τις δοκιµές, πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο δοκιµής για να αναγνωρίζει τι πρέπει να δοκιµαστεί και ποια θα 

πρέπει να είναι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Μετατροπή είναι η διαδικασία αλλαγής ή µετατροπής του παλιού συστήµατος στο 

καινούριο. Μπορεί να γίνει µε τέσσερεις τρόπους: Παράλληλη στρατηγική-Το παλιό και το 

καινούριο σύστηµα τρέχουν µαζί µέχρι το καινούριο να λειτουργήσει σωστά(αυτή είναι η 

ασφαλέστερη µέθοδος αφού δεν χάνεται το παλιό σύστηµα µέχρι το καινούριο να µην έχει 

κανένα «bug»). 

Απευθείας αλλαγή – Το καινούριο σύστηµα αντικαθιστά το παλιό σε καθορισµένο χρόνο 

Πιλοτική δοκιµή-Παρουσιαζει το νέο σύστηµα σε µικρή µερίδα λειτουργιών για δει πως 

λειτουργεί..Αν είναι καλό τότε το νέο σύστηµα εξαπλώνεται στην υπόλοιπη εταιρία. 

Σταδιακή προσέγγιση-Το νέο σύστηµα εισάγεται σε στάδια. 

Με οποιοδήποτε τρόπο εφαρµοστεί η µετατροπή πρέπει να καταγράφονται τα καλά και 

κακά κατά τη διαδικασία για να προσδιορίζονται τα σηµεία αναφοράς και να διορθωθούν τα 
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προβλήµατα. Η µετατροπή επίσης περιλαµβάνει εκπαίδευση όλου του προσωπικού που 

πρέπει να χρησιµοποιεί το σύστηµα για να κάνουν τη δουλειά τους. 

Παραγωγή είναι όταν το νέο σύστηµα είναι επίσηµα το σύστηµα καταγραφής για τις 

διαδικασίες και η συντήρηση του είναι ακριβώς αυτό. Το να συντηρείς το σύστηµα καθώς 

πραγµατοποιεί τη λειτουργία του ήταν επιθυµητό να γίνει. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 3: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

 Η ανάπτυξη του διαδικτύου από την πρώτη στιγµή συµβάδισε µε τις υπερβολικές 

προσδοκίες και δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι γοητεύτηκαν από τον δηµοκρατικό χαρακτήρα 

που ενσαρκώνει το νέο µέσο. Η σύνδεση του µε την ακαδηµαϊκή ζωή και δραστηριότητα, η 

ανάπτυξη αυτόνοµων χαρακτήρων, η απουσία ιεραρχικής δοµής και οργάνωσης οδήγησαν 

πολλούς µελετητές να πιστέψουν ότι το διαδίκτυο αποτελεί την απάντηση στην διαρκώς 

αυξανόµενη αποστασιωποίηση των ανθρώπων από την πολιτική ή την αναγέννηση της ιδέας 

της αρχαιοελληνικής δηµοκρατίας. 

 Είναι λογικό λοιπόν, µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπερβολής και προσµονής να 

αναπτυχθούν µύθοι και µεταφορές, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για να νοηµατοδοτήσουν το 

νέο µέσο.  

 

 

Α. Η ΥΠΕΡΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 

 Η παρουσίαση του διαδικτύου ως µιας υπερλεωφόρου της πληροφορίας είναι µάλλον η 

πιο γνωστή µεταφορά που έχει χρησιµοποιηθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην έννοια αυτή 

συγκλίνουν επιστήµονες οι οποίοι συµµετείχαν στην δηµιουργία του διαδικτύου µε τρόπο 

αποφασιστικό, πολιτικοί αλλά και το σύνολο όσων έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Μάλιστα η 

µεταφορά αυτή πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε το 1988, όταν ο Robert Kahn πρότεινε τη 

δηµιουργία ενός υψηλής ταχύτητας εθνικού (αµερικανικού) υπολογιστικού δικτύου (ο Robert 

Kahn ήταν τότε πρόεδρος του Corporation For National Research Initiatives και είχε 

εµπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του διαδικτύου και παλαιότερα του ARPAnet). 

 Η ίδια ακριβώς µεταφορά χρησιµοποιήθηκε από τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al 

Gore, ο οποίος έσπευσε να παραλληλίσει την ανάπτυξη του διαδικτύου µε την αντίστοιχη 

ανάπτυξη του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόµων στις ΗΠΑ. 

 

Β. Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 Αν η υπερλεωφόρος της πληροφορίας είναι η πλέον διαδεδοµένη µεταφορά από το 

διαδίκτυο, σίγουρα η πιο δηµοφιλής και συνδεδεµένη µε ελπίδες και προσδοκίες για 
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ευηµερία, πλούτο και οικονοµική ανάπτυξη είναι η παρουσία του ως µία νέα ηλεκτρονική 

αγορά. Το διαδίκτυο δηµιουργεί νέες συνθήκες για το εµπόριο και την οικονοµία, µε µεγάλα 

πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Οι τεράστιες δυνατότητες 

που δηµιούργησε η ανάπτυξη του διαδικτύου για το εµπόριο και την οικονοµία οδήγησαν σε 

µια αναζήτηση γρήγορου κέδρους, σε έναν ανταγωνισµό χωρίς όρια για την κατάκτηση του 

κυβερνοχώρου, σε µια υπερβολική άνοδο των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και σε µια 

οδυνηρή διάψευση των προσδοκιών. Σε αυτό το περιβάλλον βρήκε γόνιµο έδαφος «ο ήρωας 

µε τα χίλια πρόσωπα» του Joseph Campbell, προκειµένου να ανταγωνιστεί για την 

οικονοµική επιτυχία. Ωστόσο, η άµετρη εκτός οικονοµικών κανόνων δραστηριοποίηση 

κυβερνήσεων, οικονοµικών ιδρυµάτων και οργανισµών, εταιρειών, επενδυτών και απλών 

πολιτών προκάλεσε µία τεράστια χρηµατιστηριακή κρίση, πρώτα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια 

σε όλο τον κόσµο, η οποία ακόµα και σήµερα έχει θέσει τον κλάδο σε ύφεση. 

 Όσο και αν η ανάπτυξη του διαδικτύου επιφέρει µείζονες και θετικές αλλαγές στην 

κοινωνική ζωή και στην επικοινωνία, οι µεγαλύτερες προσδοκίες γύρω από τη λειτουργία 

του σχετίστηκαν µε τις επιχειρηµατικές δυνατότητες που εµφανίστηκαν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι µέσα σε λιγότερο από 15 χρόνια λειτουργίας του Παγκόσµιου Ιστού 

δηµιουργήθηκαν χιλιάδες εταιρείες διαδικτύου, εκατοντάδες εισήχθησαν στις διάφορες 

χρηµατιστηριακές αγορές και κυρίως στο χρηµατιστήριο του NASDAQ, εκατοµµύρια 

επενδυτές εµπιστεύτηκαν δισεκατοµµύρια δολάρια στα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών 

αυτών και στη συνέχεια διαψεύστηκαν οικτρά και έχασαν τεράστια ποσά. Σήµερα, ελάχιστες 

από τις εταιρείες που δηµιουργήθηκαν λειτουργούν και εµφανίζουν πληροφορία, και ο 

απόηχος εκείνης της περιόδου, έστω και αν βρίσκεται λίγα χρόνια πίσω ακούγεται µακρινός. 

Κανένας πλέον δεν θυµάται τις προσδοκίες και τις υπερβολές που συνόδευσαν τα διάφορα 

επιχειρηµατικά σχέδια και η διάθεση για επενδύσεις στο χώρο του διαδικτύου είναι πολύ 

περιορισµένη.  

 Στην ανάπτυξη της λεγοµένης Νέας Οικονοµίας, η εµβληµατική και πολλά υποσχόµενη 

εξέλιξη ανήκει στις εταιρείες  dot-com. Οι εταιρείες αυτές ήταν προϊόν κάποιας νέας 

επιχειρηµατικής ιδέας εµπορικής εκµετάλλευσης του διαδικτύου µε έµφαση στη χρήση νέων 

τεχνολογιών. Το σκεπτικό για την ανάπτυξη των εταιρειών αυτών επικεντρωνόταν σε τρία 

βασικά δεδοµένα, τα οποία και διευκόλυναν την εισαγωγή των µετοχών των επιχειρήσεων 

αυτών στο χρηµατιστήριο: 

1. Το πολύ χαµηλό λειτουργικό κόστος που απαιτείται στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων (καθώς δεν υπήρχαν φυσικές υποδοµές, αποθήκες, πολλοί εργαζόµενοι 

κλπ).  
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2. Η προσέλκυση µεγάλου αριθµού επισκεπτών και δυνητικών πελατών µέσα από τη 

δυναµική διαφηµιστική προβολή τους.  

3. Το περιορισµένο ενδιαφέρον για πληροφορία στο αρχικό στάδιο, καθώς πρώτο µέληµα 

ήταν η προσέλκυση πελατών, ανεξαρτήτως του κόστους, και η δηµιουργία βάσεων 

δεδοµένων µε τα στοιχεία τους. 

 Σε όλη αυτή τη διαδικασία, το σηµαντικότερο ρόλο διαδραµάτισαν οι 

χρηµατιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσµο, µε πρώτο ανάµεσα τους το χρηµατιστήριο του  

NASDAQ. Η αποτίµηση της αξίας των νεοεισιγµένων µετοχών των εταιρειών αυτού του 

είδους έγινε µε βάση τις προοπτικές ανάπτυξης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, εκτινάσσοντας έτσι, σε ένα κλίµα γενικής ευφορίας, την αξία τους. 

 

                            Ι. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
    Στην Ελλάδα, η πολύ πιο αργή ανάπτυξη του διαδικτύου συντέλεσε στο να υπάρχουν 

περιορισµένες επενδύσεις σε επιχειρήσεις και τεχνολογίες αιχµής. Επιπλέον, τα προβλήµατα 

που αντιµετώπισε το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, εξίσου έντονα µε την κρίση των 

διεθνών χρηµατιστηριακών αγορών και υπό την πίεση διαφορετικών παραγόντων, εµπόδισαν 

τις όποιες επενδύσεις προγραµµατίζονταν στον χώρο των νέων τεχνολογιών και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, µε αποτέλεσµα να αποφευχθούν υπερβολές. Πάντως για όσους 

βιαστούν να τονίσουν ότι η φρενίτιδα γύρω από την εµφάνιση των εταιρειών διαδικτύου 

αφορά µόνο στο εξωτερικό και κυρίως στις χρηµατιστηριακές αγορές των ΗΠΑ, αξίζει να 

θυµηθούµε µερικές µόνο από τις κραυγαλέες περιπτώσεις παρόµοιων προσπαθειών στην 

χώρα µας:  

- η dot – com εταιρεία Oops.gr, η οποία αναπτύχθηκε από τον όµιλο εταιρειών Γερµανός, µε 

στόχο τη δραστηριοποίηση της στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ωστόσο, αν και στην 

επένδυση αυτή δαπανήθηκαν αρκετές εκατοντάδες εκατοµµύρια δραχµές, το Oops.gr 

σύντοµα διέκοψε τη λειτουργία του. 

- Η διαδικτυακή πύλη Thea.gr υπήρξε ένας από τους πρώτους διαδικτυακούς τόπους που 

αναπτύχθηκαν, και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού διαδικτύου ήταν ίσως ο 

πλέον δηµοφιλής. Στη συνέχεια εξαγοράστηκε από τον όµιλο ΙΜΑΚΟ, δεν κατάφερε όµως 

να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, µε αποτέλεσµα να κλείσει. 
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- Ο διαδικτυακός τόπος Nyo.gr είχε διαφηµιστεί από τον όµιλο εταιρειών Γερµανός ως η 

επανάσταση στο χώρο του διαδικτύου, χωρίς όµως ποτέ  να λειτουργήσει κανονικά. 

- Ο διαδικτυακός τόπος οικονοµικής ενηµέρωσης Eko2day.gr είχε  προχωρήσει σε σηµαντικές 

επενδύσεις αναπτύσσοντας πλούσιο και ενηµερωµένο περιεχόµενο για την οικονοµία. Η 

οικονοµική δυσπραγία οδήγησε και αυτήν την προσπάθεια στην οικονοµία. 

 Ανεξάρτητα όµως από τα αποτυχηµένα παραδείγµατα που µόλις αναφέρθηκαν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις σταδιακά στρέφονται προς τον χώρο του διαδικτύου, έστω και µε 

δειλά βήµατα. Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας Grand Thornton, που διεξήχθη για ένατη 

χρονιά σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις των χωρών µελών της Ε.Ε., το 43% των 

ελληνικών επιχειρήσεων έχει προσανατολιστεί προς το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αν 

συνυπολογίσουµε και την εφαρµογή του προγράµµατος «δικτυωθείτε» το οποίο προωθείται 

δυναµικά στις ελληνικές επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, οι προοπτικές για ανάπτυξη του 

κλάδου στη χώρα µας διαγράφονται θετικές.   

 

ΙΙ. ΙNTERNET ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη των δικτύων και κυρίως 

στην επικράτηση του διαδικτύου. Το Internet είναι µια συλλογή από χιλιάδες συνδεδεµένα 

δίκτυα υπολογιστών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη. 

Μέσα από το διαδίκτυο είναι δυνατή η γνωριµία και επικοινωνία ανθρώπων ανεξάρτητου 

φύλλου, εθνικότητας, θρησκείας ή φυλής και ότι έπεται από αυτό. Οι δυνατότητες που 

προσφέρει το Internet στους χρήστες του είναι ποικίλες και αναρίθµητες. 

 Σε χώρες, όπου η υποδοµή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τα άλλα 

ηλεκτρονικά µέσα διακίνησης πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί καθώς επίσης και το κοινό 

έχει εξοικειωθεί µε τη χρήση τους, η εµπορική χρήση του Internet έχει συνεχώς αυξανόµενη 

πορεία. Ο προβληµατισµός των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο είναι µεγάλος σχετικά µε τον 

τρόπο και τη χρήση του Internet, καθόσον µάλιστα έχουν στη διάθεσή τους τα εξής στοιχεία: 

•  Όλο και περισσότερο αυξάνονται οι κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο τον κόσµο. 

Κατά συνέπεια, ο κάτοχος ηλεκτρονικού υπολογιστή, οποίος κατά κανόνα από εδώ και πέρα 

θα γίνεται και συνδροµητής στο Internet, αποτελεί υποψήφιο πελάτη για εκατοµµύρια 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και ηλεκτρονικά. 

• Όλο και µεγαλύτερο ποσοστό πληροφοριών που αφορούν διάφορα θέµατα διακινείται 

ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα αποτελούν ήδη στο εξωτερικό ένα από τους πιο 
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βασικούς τρόπους επικοινωνίας. Είτε πρόκειται για επιχειρηµατικές πληροφορίες, είτε για 

διασκέδαση, είτε για εκπαίδευση το Internet πρόκειται να αποτελέσει το βασικό εναλλακτικό 

µέσο και µάλιστα αµφίδροµης µετάδοσης πληροφοριών και επικοινωνίας. 

• Οι νέοι καταναλωτές θεωρούν τη χρήση του Internet αυτονόητη για την επικοινωνία τους, 

αλλά και τις αγορές τους. Η προσαρµογή λοιπόν των νέων στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών διευκολύνει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών.  

• Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, το οποίο ακόµη βρίσκεται σε µια φάση αναζητήσεων, σε σχέση µε 

ρυθµίσεις ασφαλείας, νοµοθεσίας, τεχνολογικής υποδοµής και αναδιοργάνωσης 

επιχειρησιακών διαδικασιών, σύντοµα θα κυριαρχήσει κατά µεγάλο βαθµό στις αγορές όλων 

των ειδών. Στις προηγµένες ηλεκτρονικά και εµπορικά χώρες, το ηλεκτρονικό εµπόριο 

αποτελεί αυτονόητη λειτουργία και όχι τεχνολογική καινοτοµία. 

• Πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες, που χρησιµοποιούσαν συµβατικά µέσα διακίνησης, έχουν 

περάσει σε ηλεκτρονική µορφή. 

 Η ιδέα της επιχειρηµατικής και εµπορικής αξιοποίησης των δικτύων επικοινωνίας και 

των online συστηµάτων µετάδοσης πληροφοριών, αναπτύχθηκε προοδευτικά µε την 

υλοποίηση στρατηγικών µάρκετινγκ, πωλήσεων και προβολής µέσω των µεγάλων εµπορικών 

online συστηµάτων, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πολυπληθές κοινό. Σήµερα, η παγκόσµια 

online κοινότητα, οι online πελάτες, καταναλωτές και εµπορικοί συνεργάτες, οι χρήστες του 

διαδικτύου και των επιµέρους δικτύων είναι δεκάδες εκατοµµύρια σε όλο τον κόσµο. 

 Το Internet εξελίσσεται σε ένα νέο µέσο, αποτελεί ένα νέο χώρο δραστηριότητας, µε 

πολυάριθµους «κατοίκους». Ως εκ τούτου οι οικονοµικοί οργανισµοί, οι εταιρείες και οι 

ιδιώτες αναπτύσσουν και υιοθετούν νέες στρατηγικές ώστε να το αξιοποιήσουν 

αποτελεσµατικά. Το διαδίκτυο διαφέρει από άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας, ως προς τη 

δυνατότητα της αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πελάτες, καταναλωτές και συνεργάτες. Με 

το διαδίκτυο επίσης, καταρρίπτεται η έννοια των συνόρων, εφόσον δίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να επικοινωνούν µε ολόκληρο τον πλανήτη, µε αποτέλεσµα την 

παγκοσµιοποίηση των επιχειρησιακών συναλλαγών. 

 

                     ΙΙΙ. E-ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο όπως τεκµηριώθηκε δίδει µια νέα διάσταση στη ΡΟΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), µε την 
υιοθέτηση και της έννοιας του ΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ - συνισταµένης των διαφόρων ροών 
και µεσαζόντων. 

Παρόλο που το ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ µπορεί να περιγραφεί πολύ ικανοποιητικά µε όρους 

προερχόµενους από το χώρο της Έβδοµης Τέχνης - του Κινηµατογράφου -, το 
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ηλεκτρονικό εµπόριο διατηρεί πολλά κοινά σηµεία µε τις παραδοσιακές µορφές εµπορίου 

εντός καταστήµατος και βάσει ταχυδροµικών καταλόγων / εξ αποστάσεως. 

Σε κάποια από αυτά τα κοινά σηµεία είτε µε τη µία προϋπάρχουσα µορφή είτε µε την 

άλλη εµφανίζει σηµαντικές βελτιώσεις, που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

Συντηρητικές Καινοτοµίες. Τέτοιες είναι π.χ.: 

 

� η περαιτέρω διευκόλυνση θέσης παραγγελίας ανά πάσα στιγµή 

� η µερική απεξάρτηση από τον παράγοντα «Θέση Εγκατάστασης» 

� η δυνατότητα εκπλήρωσης ειδικής παραγγελίας ανά πελάτη 

� η διαπραγµάτευση τιµής µεταξύ πελάτη-πωλητή 

Φυσικά υπάρχουν και χαρακτηριστικά στα οποία και το ηλεκτρονικό εµπόριο συνεχίζει 
να συναντά τις ίδιες ουσιαστικά δυσκολίες µε τις παραδοσιακές µορφές, όπως π.χ.: 

 

� Τρόπος & κόστος µεταφοράς των απτών αγαθών 

� Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης µετά την αγορά 

� Επιτυχής προσέλκυση πελάτη εντός του καταστήµατος 

Τέλος ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αναδεικνύεται µέσα από 

λειτουργίες που ήταν αδιανόητες πριν αυτό και οι οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

Επαναστατικές Καινοτοµίες. Τέτοιες είναι οι: 

 

� Χρήση του ∆ιαδικτύου και ως µέσου διακίνησης των άυλων αγαθών 

και υπηρεσιών 

� ∆υνατότητα ευρείας σύγκρισης τιµών 

� Η σε πραγµατικό χρόνο απόκτηση και διαχείριση πληροφορίας για προτιµήσεις 
πελατών (on-line έρευνες αγοράς) 

  Οι καινοτοµικές αυτές λειτουργίες καθίστανται δυνατές κατά µεγάλο µέρος λόγω 

και της νέας γενιάς µεσαζόντων - των κυβερνοµεσαζόντων, οι οποίοι προσφέρουν την 

πάντα ζητούµενη ισορροπία µεταξύ της ανάγκης του πελάτη για πληροφορία και της 

ανάγκης του πωλητή για επιρροή. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο εποµένως καινοτοµεί, συνδυάζοντας επαναστατικές και 
συντηρητικές αλλαγές, µέσα σε ένα δυναµικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Φέρνει έτσι 
µία νέα εποχή στις πωλήσεις και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, κρατώντας 

όµως και σηµαντική επαφή µε τις µεθόδους των παραδοσιακών µορφών εµπορίου. 
Με βάση και την ανωτέρω ανάλυση, αναζητούνται πλέον οι κανόνες που θα επιτρέψουν 
τη λήψη των σωστότερων αποφάσεων στο νέο στίβο του ηλεκτρονικού εµπορίου, τόσο για 
ήδη υφιστάµενες συνήθεις επιχειρήσεις, όσο και για τις νέες αµιγείς ηλεκτρονικές 
επιχειρήσεις. 
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Επίλογος 

Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε πως τα πληροφοριακά συστήµατα είναι συστήµατα 

τα οποία υποστηρίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και εστιάζουν απαιτήσεις που 

αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου αλλά και του συστήµατος, ή υποσυστηµάτων µε τις 

µηχανές.Βέβαια τα πληροφοριακά συστήµατα µπορεί και να αποτύχουν στο σκοπό τους! 

Τα πληροφοριακά συστήµατα θα πρέπει να δηµιουργούνται έχοντας υπόψη ,οι σχεδιαστές 

του, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, 

ένας από τους λόγους αποτυχίας των πληροφοριακών συστηµάτων, είναι η εστίαση που 

δίνεται αρκετά συχνά στην τεχνική πλευρά των συστηµάτων αυτών και όχι στην 

κοινωνική.Επίσης ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να είναι πετυχηµένο από τεχνικά και 

ταυτόχρονα αποτυχηµένο οργανωσιακά.Ορισµένοι σχεδιαστές πληροφοριακών συστηµάτων 

δεν αναγνωρίζουν πόσο σπουδαίος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας µη λαµβανοντάς τον 

υπόψη κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος.Τέλος ένας ακόµα λόγος 

αποτυχίας των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πως η εκπαίδευση είναι ελλιπής .Ο 

καθορισµός των αναγκών των ανθρώπων, είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας 

ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιοίκησης, η οποία προϋποθέτει ικανότητες 

που συχνά δεν υπάρχουν στους αναλυτές και στους προγραµµατιστές των συστηµάτων.Αυτό 

συµβαίνει διότι οι αναλυτές και οι προγραµµατιστές συστηµάτων έχουν τεχνικές κυρίως 

γνώσεις και δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά, τις ανθρώπινες 

σχέσεις και την ψυχολογία. Γι αυτό πρέπει όσοι ασχολούνται µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα να λαµβάνουν υπόψη τους παραπάνω παράγοντες έτσι ώστε τα πληροφοριακά 

συστήµατα να επιτυγχάνουν το σκοπό τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια της Μικροµεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) είναι µια πολυσυζητηµένη έννοια από 

κάθε σκοπιά, οικονοµική, πολιτική, κοινωνική. 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από µια παράδοση απέραντης 

πολυµορφίας και σηµαντικών επιτευγµάτων. Ανθούν παντού από την Νέα Υόρκη µέχρι το 

Λός Άντζελες στις Ηνωµένες Πολιτείες και από την Ιαπωνία µέχρι το Ζαΐρ στον υπόλοιπο 

κόσµο. Οι ΜΜΕ έχουν τόσο ζωτική σηµασία, ώστε ελάχιστοι τοµείς της παγκόσµιας 

οικονοµίας θα µπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι 

κατηγορίες των µικροµεσαίων περιλαµβάνουν φορείς που καλύπτουν όλους τους κλάδους 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών. 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος τύπος µικροµεσαίας, καθώς το κυρίαρχο στοιχείο 

σ' αυτές είναι ο Ιδιοκτήτης - Επιχειρηµατίας που είναι και ο µοναδικός ρυθµιστής της 

δραστηριότητας τους. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν κάποια συγκεκριµένη νοµική 

µορφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσωπικές επιχειρήσεις, αλλά κι αυτές που 

αποκτούν απρόσωπη νοµική µορφή (Α. Ε, Ε. Π. Ε, Ο. Ε, Ε. Ε, αφανής ή συµµετοχική), τα 

κεφάλαια τους ανήκουν συνήθως σε άτοµα της ίδιας οικογένειας ή σε άτοµα που τα 

συνδέουν άµεσοι κοινωνικοί δεσµοί. 

Εκείνο το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο στην κατηγορία των ΜΜΕ είναι το µεγάλο πλήθος 

αυτών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (πρωτογενής, δευτερογενής, 

τριτογενής παραγωγή). Το φαινόµενο αυτό συνδέεται µε την έννοια της ιδιοκτησίας που 

πηγάζει από ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Υπάρχουν όµως και οικονοµικές ανάγκες 

που πολλές φορές οδηγούν το άτοµο προς την δηµιουργία µιας οικονοµικής δραστηριότητας. 

Όπως είναι φυσικό, η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα θα εκδηλωθεί σε µια 

περιορισµένη µορφή από ποσοτικής, αλλά πολλές φορές και από ποιοτικής πλευράς. 

Η προσπάθεια της «επιχειρηµατικής δραστηριότητας» είναι ένας από τους κύριους 

συντελεστές που µπορούν να ερµηνεύσουν το φαινόµενο τόσο του µεγάλου αριθµού των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όσο και την ανορθόδοξη εξάπλωση τους σε διάφορους κλάδους 

της µεταποίησης. 

Η µικροµεσαία επιχείρηση δεν αποτελεί πλέον ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

µιας υπό ανάπτυξης χώρας ή αναπτυσσόµενης οικονοµίας, αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο 

στην όλη δοµή της οικονοµίας και των αναπτυγµένων χωρών. 
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Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας 

της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής εκπόνησε µια µελέτη µε εισηγητές τους κ. κ 

Ρα53Ϊη&, Κο1οεη5ΐιο1&§ και Βοιΐ5ε1 προκειµένου να καθορίσουν τα κριτήρια 

χαρακτηρισµού µιας επιχείρησης σαν µικρής ή µεσαίας. 

 

 

Τα κριτήρια αυτά είναι ποσοτικά και ποιοτικά. 

 Α.ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 

1 .Αριθµός ασχολουµένων. 

Η γενική άποψη που υπερισχύει είναι ότι επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 50 

εργαζόµενους εντάσσονται στις µικρές επιχειρήσεις, ενώ επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 

250 άτοµα εντάσσονται στις µεσαίες επιχειρήσεις. 

 

2. Κύκλος εργασιών. 

Ένα πρόσθετο κριτήριο το οποίο χαρακτηρίζει µια επιχειρηµατική µονάδα είναι ο 

κύκλος εργασιών της επιχείρησης. ∆υστυχώς στην Ευρωπαϊκή κοινότητα δεν έχουν 

καταλήξει ακόµα σε συγκεκριµένο ποσό κύκλου εργασιών. 

Στις Η. Π. Α µικρή επιχείρηση χαρακτηρίζεται αυτή που έχει 1 έως 5 εκατοµµύρια 

δολάρια πωλήσεις ετησίως ανάλογα µε τη δραστηριότητα της. 

3 .Κεφάλαια. 

Στο κριτήριο των κεφαλαίων µπορούµε να προσφεύγουµε όταν τα άλλα κριτήρια δεν 

βοηθούν για την ταξινόµηση των επιχειρήσεων. 

 

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ΜΜΕ και µεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί αποκλειστικά από το µέγεθος τους ή από τον όγκο της παραγωγής τους. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ΜΜΕ αναφέρονται στα εξής σηµεία: 

1. Στον τρόπο διοίκησης τους. Η ποιότητα συµβαδίζει στενά µε τα ζητήµατα ηγεσίας και 

διαχείρισης. Προχωρεί πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε θέµατα ποιότητας ζωής στην 

εργασία. 

2. Στην οργάνωση τους. 

3. Στον τρόπο χρηµατοδότησης ή ακόµη και 

Στην θέση τους στην αγορά. 
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I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νοµική οριοθέτηση του χώρου των ΜΜΕ. Παραδοσιακά έχει 

επικρατήσει η αντίληψη µε τον όρο µικροµεσαίες επιχειρήσεις να θωρούνται οι βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις ή κατ' άλλον ορισµό οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Στην καθηµερινότητα, 

τα µέλη των βιοτεχνικών Επιµελητηρίων θεωρούνται σαν ΜΜΕ στην µεταποιητική 

παραγωγή. Ο όρος «µικροµεσαία µεταποιητική επιχείρηση» άρχισε να διαµορφώνεται σαν 

ευδόκιµος όρος των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που δρουν αυτή τη στιγµή στη 

χώρα µας. Σαν µέτρο οριοθέτησης θεωρείται ο αριθµός των εργαζοµένων, που δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους πενήντα. 

Το κριτήριο του αριθµού των εργαζόµενων ανταποκρίνεται στην ελληνική 

πραγµατικότητα και ενισχύεται από το γεγονός ότι οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτή 

Α) καλύπτουν το 99% σχεδόν των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Β) απασχολούν τουλάχιστον το 60% των απασχολούµενων στη µεταποίηση. 

Γ) παίρνουν µέρος σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στη συνολική προστιθέµενη αξία της 

µεταποίησης.^ 

Τα παρακάτω στοιχεία δίνουν µια γλαφυρή εικόνα της ζωτικής σηµασίας της ΜΜΕ 

στην Ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα, αλλά και η σηµασία της, είναι εξίσου σηµαντική 

καθώς συµβάλλει αποφασιστικά στην κοινωνική εξισορρόπηση, την απασχόληση, τη 

διατήρηση συνθηκών ανταγωνισµού, την εισαγωγή καινοτοµιών και γενικότερα στη 

δυναµική πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. 

Οπωσδήποτε η οικονοµική κατάσταση µιας χώρας δεν µπορεί αποκλειστικά να 

βασιστεί στην µικροµεσαία επιχείρηση χωρίς την υποστήριξη των µεγάλων κεφαλαιουχικών 

επιχειρήσεων. 

Ένα τέτοιο µοντέλο (χωρίς τις µεγάλες επιχειρήσεις) θα µετέτρεπε τη χώρα σε ένα µεγάλο 

εργαστήριο επεξεργασίας των πρώτων υλών και της τεχνογνωσίας τα οποία θα ήταν 

εισαγόµενα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η χώρα να έχει µια αυτοδύναµη οικονοµία. 
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∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ / ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 » Σύσταση 96/280 ΕΟΚ 
ί 

Αριθµός Εργαζοµένων 

Μικρότερος από 

Ισολογισµός Κύκλος Εργασιών 

Μεσαία 

Επιχείρηση 

250 27 εκατ. ευρώ 40 εκατ. ευρώ 

Μικρή 

Επιχείρηση 

50 5 εκατ. ευρώ 7 εκατ. ευρώ 

 
 
 

II. ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΜΕ), ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε πρόσφατα έναν νέο ορισµό για τις πολύ µικρές, τις 

µικρές και τις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε σκοπό να προωθήσει τις επενδύσεις, 

την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη, να διευκολύνει την πρόσβαση σε επιχειρηµατικά 

κεφάλαια, να µειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να ενισχύσει τη νοµική ασφάλειας. Ο 

νέος ορισµός για τις ΜΜΕ, ο οποίος διαµορφώθηκε µετά από δύο γύρους εκτεταµένων 

δηµόσιων διαβουλεύσεων, διατηρεί τα διάφορα ανώτατα όρια αριθµού εργαζοµένων που 

προσδιορίζουν τις κατηγορίες των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, προβλέπει την ουσιαστική αύξηση των χρηµατοοικονοµικών ανώτατων 

ορίων (κύκλος εργασιών ή συνολικός ισολογισµός), ιδίως λόγω της αύξησης του 

πληθωρισµού και της παραγωγικότητας µετά το 1996, έτος που θεσπίστηκε ο πρώτος 

κοινοτικός ορισµός των ΜΜΕ. 

Με βάση το νέο ορισµό, πολύ µικρές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν κύκλο 

εργασιών µέχρι 2 εκατοµ. ευρώ (το 1996 δεν είχε οριστεί σχετικό όριο), για τις µικρές 

επιχειρήσεις αυξάνεται το ανώτατο όριο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών από 7 εκατοµ. 

ευρώ σε 10 εκατ. ευρώ και όσον αφορά τις µεσαίες από 40 εκατ. ευρώ σε 50 εκατ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή, ο εκσυγχρονισµός του ορισµού των ΜΜΕ θα διευκολύνει µεταξύ 

άλλων τη συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και τη συνένωση των δυνάµεων 

τους. 
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ΝΕΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΜΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ) 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μεσαίες <250 <50 εκατ. ευρώ 
(1996: <40 εκατ. 
ευρώ) 

<43 εκατ. ευρώ 

(1996: <27 εκατ. 
ευρώ) 

Μικρές <50 <10 εκατ. ευρώ 
(1996: < 7 εκατ. 
ευρώ 

<10 εκατ. ευρώ 

(1996: <5 εκατ. 
ευρώ) 

Πολύ µικρές <10 <2 εκατ. 

ευρώ(το 1996 

δεν υπήρχε 

σχετικό όριο) 

<2 εκατ. ευρώ 

(το 1996 δεν υπήρχε 

σχετικό όριο) 

* πηγή: ΕΞΠΡΕΣ, 9 Μαΐου 2003 

 
           
 
 
 

             IΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο ουσιαστικά από την αρχή 

της γραπτής Ιστορίας. Η πρώτη γνωστή καταγραφή µικρής επιχείρησης, η οποία περιγράφει 

τον τρόπο δανεισµού χρηµάτων µε τόκο από τραπεζίτες, εµφανίστηκε πριν από τουλάχιστον 

4.000 χρόνια. Από τότε, οι µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες έχουν περάσει αµέτρητες ώρες 

δηµιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος του καταναλωτή. 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ανθούσαν σχεδόν σε όλους τους αρχαίους 

πολιτισµούς. Οι Άραβες, οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, οι Έλληνες, οι Φοίνικες 

και οι Ρωµαίοι εµφάνισαν εξαιρετικές επιδόσεις στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, ωστόσο, ήταν συχνά πρόχειρα και ελαττωµατικά. Οι 

καταναλωτές αντιµετώπιζαν περιπτώσεις εξαπάτησης και υποχρέωσης, µε αποτέλεσµα οι 

µικρές επιχειρήσεις να γίνουν αντικείµενο χλευασµού. 

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης στάθηκε ο Χαµουραµπί, βασιλιάς της 

Βαβυλώνας. Το 2100 π.Χ. παρουσίασε έναν κώδικα 300 νόµων για την προστασία των 

καταναλωτών και των µικρών επιχειρηµατιών, ιδιαίτερα έναντι της απάτης. Σκαλισµένος σε 

µαρµάρινους κίονες ύψους 2,5 µέτρων, ο αρχικός κώδικας, που µεγάλο µέρος του 

διαβρώθηκε από το χρόνο, εκτίθεται σήµερα στο Μουσείου του Λούβρου, στο Παρίσι. Ας 

δούµε ένα δείγµα των νόµων του Χαµουραµπί: 
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«Αν παράνοµοι καλλιέργησαν συνωµοσία στο ταβερνείο µιας κάπελα και εκείνη δεν 

τους συλλάβει και δεν τους οδηγήσει στα ανάκτορα, τότε η κάπελας θα θανατωθεί. 

Αν ένας οικοδόµος ανεγείρει σπίτι για έναν άνθρωπο και δεν κάνει τέλεια τη δουλεία 

του, µε αποτέλεσµα το σπίτι να καταρρεύσει και να προκαλέσει το θάνατο των ενοίκων του, 

ο οικοδόµος θα θανατωθεί.» 

Αυτοί οι δύο νόµοι υπογραµµίζουν την αλήθεια του ρητού που λέει πως «όσο πιο πολύ 

αλλάζει κάτι, τόσο πιο πολύ µένει το ίδιο». Πράγµατι, η ανάγκη προστασίας των 

καταναλωτών παραµένει σήµερα τόσο ζωτική όσο και την εποχή του Χαµουραµπί. 

Η εξάπλωση του πολιτισµού στις τέσσερις άκρες του τότε γνωστού κόσµου οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στις µικρές επιχειρήσεις. Οι µικρές επιχειρήσεις παρουσίασαν στους αδαείς 

τη βαβυλωνιακή αστρονοµία, την ελληνική φιλοσοφία, το εβραϊκό ηµερολόγιο και τη 

ρωµαϊκή νοµοθεσία. 

 

 

ΙV. Η ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι µικρές 

και µεσαίες επιχειρήσεις άρχισαν να απολαµβάνουν περισσότερη εκτίµηση και κύρος, χάρη 

στις δυνατότητες τους να εφευρίσκουν νέα προϊόντα και να δηµιουργούν νέες θέσεις 

εργασίας. Ακόµη κι όταν η ύφεση δοκίµαζε το έθνος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο αριθµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

αυξήθηκε. Καθώς η ασφάλεια των θέσεων εργασίας διαβρωνόταν, όλο και περισσότεροι 

άντρες και γυναίκες αποφάσιζαν να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση και να 

διακινδυνεύσουν την επιτυχία ή την αποτυχία, µε αποτέλεσµα, εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι 

και πολιτικοί να εξυµνούν σήµερα τα επιτεύγµατα και τις ευκαιρίες, τις υποσχέσεις και τα 

προβλήµατα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

Ένα µέτρο του νέου κύρους των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων είναι οι δεκάδες των 

σηµερινών εκδόσεων που ασχολούνται µε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1970, οι εκδόσεις αυτές ήταν ελάχιστες και καµία δεν γνώριζε επιτυχία. 

Σήµερα, µία από τις πιο επιτυχηµένες προσπάθειες στον εκδοτικό χώρο είναι το περιοδικό 

Ιnc (Α.Ε.) Η συνολική κυκλοφορία του ήταν 300.000 τεύχη µόλις 3 χρόνια µετά τη γέννηση 

του, το 1979. Το Fortune και το Business Week, δύο από τα κορυφαία περιοδικά 

επιχειρήσεων στη χώρα, χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο 

πωλήσεων. 
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Το σηµερινό κύρος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων είναι ανάλογο της αξίας 

τους. Πράγµατι, ο δυναµισµός τους προκάλεσε το φθόνο κρατών σε όλο τον κόσµο. Για την 

ακρίβεια, αν οι αµερικάνικες επιχειρήσεις ήταν κράτος, θα κατείχαν την τρίτη θέση ανάµεσα 

στις παγκόσµιες οικονοµίες. Σύµφωνα µε το περιοδικό Ιnc.: 

«Ο κόσµος έχει αλλάξει, και οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µαζί του. Ενώ κάποτε 

αποτελούσαν ράθυµο προσάρτηµα του επιχειρηµατικού κλάδου, σήµερα υψώνονται δίπλα 

του και, σε µερικές περιπτώσεις, µπροστά του. 

Οι ίδιες οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σπάνια θυµίζουν τον παλιό εαυτό τους, 

ακόµη κι όταν πρόκειται για παραδοσιακές βιοτεχνίες. Χρησιµοποιούν την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας για να προσφέρουν προηγούµενα προϊόντα και υπηρεσίες. Εµφανίζονται 

επιθετικά σε χώρους όπου κάποτε θα κυριαρχούσαν οι 500 του Fortune. ∆εν τροµάζουν 

µπροστά στις διεθνείς, ακόµη και τις παγκόσµιες αγορές.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

 
 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Σύµφωνα µε τον ΕΟΜΜΕΧ6, το 1978, σε σύνολο 128.990 µονάδων, λειτουργούσαν 

127.460 µικροµεσαίες και µόνο 1.530 επιχειρήσεις απασχολούσαν πάνω από 50 

εργαζοµένους δηλαδή 98,8% του χώρου έχει καλυφθεί από µικροµεσαίες. 

Οριστικά στοιχεία για τον αριθµό των επιχειρήσεων αυτών δεν υπάρχουν, όλες όµως οι 

εκτιµήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών και οικογενειακών επιχειρήσεων) 

συµπίπτουν στον αριθµό των 618.000 επί συνόλου 640.000 µονάδων δηλαδή 96,5% του 

συνόλου των οικονοµικών µονάδων µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν Μικροµεσαία οικονοµική 

µονάδα. 

Η αναλογία του αριθµού των µικροµεσαίων στο σύνολο των επιχειρήσεων, διαφέρει 

βέβαια ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας. 

Είναι πάντως, γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούνται, σε µεγάλο βαθµό, σε 

όλους ανεξαίρετα τους τοµείς. 

Η παρουσία τους είναι σχετικά εντονότερη σε χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

ένταση εργασίας και εκεί όπου, για τεχνολογικούς ή για άλλους λόγους, µεγάλες επιχειρήσεις, 

µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά, είναι σπάνιες ή και ανύπαρκτες, στοιχείο το οποίο 

χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Ελληνική οικονοµία. 

Αλλά το «φαινόµενο» ΜΜΕ δεν είναι καθαρά ελληνικό. Θα πρέπει να τα τονιστεί σ' 

αυτό το σηµείο, ότι σ' όλες τις χώρες η κατηγορία των µικροµεσαίων συγκεντρώνει κατά 

µέσο όρο πάνω από το 75% του συνόλου των επιχειρήσεων ακόµα και στις ΗΠΑ καλύπτουν 

περίπου το 90%, επί του συνόλου των επιχειρήσεων και το φαινόµενο αυτό δεν είναι 

στιγµιαίο. 

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι στη διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής εξέλιξης προς 

την κατεύθυνση µιας προηγµένης βιοµηχανικής κοινωνίας, που άρχισε εδώ και δεκάδες 

χρόνια, έχουν παρουσιαστεί τάσεις για περιορισµό του αριθµού των µικροµεσαίων, ιδίως 

στους τοµείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου και παρ' όλα αυτά ο αριθµός τους διαχρονικά 

παραµένει σχετικά σταθερός αν και αυτό δεν ισχύει και για την συµβολή τους στην 

διαµόρφωση του εθνικού εισοδήµατος, εν τούτοις αποτελεί αδιάψευστο κριτήριο για την 

συµβολή τους στα πλαίσια µιας οποιασδήποτε εθνικής οικονοµίας. 

Θα ήταν παράλειψη, αν στο σηµείο αυτό δεν αναφέραµε και το «θαύµα των 

µικροµεσαίων» στην Ουγγαρία, που συνεισφέρουν το 22% της Ουγγρικής οικονοµίας και 
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αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου του βιοµηχανικού τοµέα. 

Επιστρέφοντας στον Ελλαδικό χώρο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι µικροµεσαίες 

εκτείνονται σ' όλους τους τοµείς της οικονοµίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). 

Ειδικότερα θα µπορούσε να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται µε την 

ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή καθώς έχουν τη δυνατότητα προσαρµογής της 

παραγωγής τους ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες του καταναλωτή. Επίσης µεγάλη 

είναι η προσφορά τους στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, συµβάλλοντας έτσι 

αποφασιστικά σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας µας όπως είναι αυτός του τουρισµού. 

 

Στην εποχή του καταναλωτισµού που διανύουµε, η µικροµεσαία επιχείρηση κατέχει 

πρωτεύοντα ρόλο, λόγω της εξειδίκευσης της στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του πελάτη 

όπως προαναφέρθηκε. Στη χώρα µας, τοµείς όπως η ένδυση, η υπόδηση, η 

κλωστοϋφαντουργία και άλλοι, έχουν δυναµικά αναπτυχθεί χάρις στις προσπάθειες της 

ΜΜΕ. Αλλά και σε τοµείς που βασικά κυριαρχεί η µαζική βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να διατηρούν µια ανταγωνιστικότητα κι ένα 

σηµαντικό µέρος της παραγωγής π.χ. η οικοδόµηση. Τέλος, πρέπει ν' αναφερθεί και το 

γεγονός ότι ο µεγάλος αριθµός των µικροµεσαίων τόσο στο διεθνές στερέωµα, όσο και στην 

Ελλάδα, έχει επιφέρει ένα µεγάλο ανταγωνιστικό κύµα έτσι ώστε να µην µπορούν να 

αναπτυχθούν µονοπωλιακές καταστάσεις ή ακόµη και ολιγοπωλιακές. Οι συνθήκες αυτές του 

ελευθέρου ανταγωνισµού δηµιουργούν µία διαρκή πίεση για αύξηση του ορθολογισµού και 

της παραγωγικότητας κι αυτό γιατί προσαρµόζονται εύκολα, διαθέτουν απεριόριστες 

δυνατότητες και συνεχώς εντείνουν τις προσπάθειες τους να εξασφαλίσουν µεγαλύτερο 

µερίδιο αγοράς µε βάση την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τους. Αλλά και 

στον τεχνολογικό τοµέα η συµβολή τους είναι σηµαντική. Νεωτερισµοί και εφευρέσεις 

εφαρµόζονται κατ' αρχάς στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη συµπαράσταση του 

«επιχειρηµατικού δαιµονίου» του επιχειρηµατία-ιδιοκτήτη κατορθώνουν να δώσουν νέα 

πνοή στην επιχειρηµατική µονάδα. Θα µπορούσε µάλιστα να ειπωθεί ότι εξασφαλίζουν ένα 

διαρκές σφρίγος και µια νεανικότητα στον βιοµηχανικό τοµέα αν και είναι γεγονός ότι η 

θνησιµότητα στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων είναι πολύ µεγαλύτερη από τη 

θνησιµότητα που παρατηρείται στις µεγάλες επιχειρήσεις. 

Αλλά κι αυτή η θνησιµότητα των µικροµεσαίων συµβάλλει στο «δηµογραφικό» τους 

ρόλο στις βιοµηχανικές κοινωνίες, γιατί ενισχύουν τη δηµιουργία νέων µονάδων, 

εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη διαδόχων στους τοµείς της βιοµηχανίας όπου η τεχνολογική 

πρόοδος και οι γενικότερες εξελίξεις προκάλεσαν το θάνατο πολλών επιχειρήσεων. Πάντως 
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είναι γενικά παραδεκτό ότι ο κοινωνικός ανταγωνισµός είναι αισθητά λιγότερο έντονος στις 

ΜΜΕ κι αυτό λόγω της στενής προσωπικής, θα λέγαµε, συνεργασίας που αναπτύσσεται 

µεταξύ του ιδιοκτήτου της επιχείρησης και του προσωπικού της. 

Οι ανθρώπινες αυτές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στη µικροµεσαία επιχείρηση 

αποτελούν και τον ακρογωνιαίο λίθο της παραγωγικής εργασίας που είναι αισθητά 

εντονότερη από ότι στις µεγάλες επιχειρήσεις, του ιδιωτικού ή του δηµόσιου φορέα. 

Επίσης, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίλυση των προβληµάτων του 

προσωπικού και την αποφυγή απεργιακών κινητοποιήσεων ή αλλιώς απώλεια 

ανθρωποωρών. Εξάλλου η δυνατότητα να δηµιουργήσει κάποιος µε σχετικά περιορισµένα 

µέσα, µια δική του βιώσιµη επιχείρηση, ενθαρρύνει γενικότερα την ανάπτυξη του 

αισθήµατος ευθύνης και του πνεύµατος πρωτοβουλίας. Με τον τρόπο αυτό ικανότητες και 

γνώσεις που πιθανόν να µένουν αναξιοποίητες, µπορούν κι αυτές να αξιοποιηθούν µε φανερά 

οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η συµβολή της ΜΜΕ στην οικονοµική κατάσταση 

της χώρας είναι καθοριστική µια που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο µεταξύ µεγάλων 

επιχειρήσεων και καταναλωτικού κοινού, δηµιουργώντας ανταγωνιστικές συνθήκες στην 

αγορά, συµβάλλοντας στην ποιοτική βελτίωση της κατανάλωσης και στην χωροταξική 

καθώς και δηµογραφική ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας. 

 

         Ο όγκος των ΜΜΕ στη χώρα µας αυξάνει δραστικά τη σηµασία τους για την 

διαµόρφωση ενός µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης στα πλαίσια των διαθεσίµων πόρων και 

εκροών τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

    I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΜΕ 
Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της ΜΜΕ και οι διαφορές της από µια µεγάλη επιχείρηση 

είναι: 

• Ο κεφαλαιούχος- επιχειρηµατίας της ΜΜΕ «διδάσκεται» επιλύνοντας κάθε φορά τα 

επιµέρους προβλήµατα της επιχείρησης του, τα οποία αντιµετωπίζει για πρώτη φορά. 

• Το οργανωτικό σύστηµα διοίκησης της ΜΜΕ είναι υπό ανάπτυξη. 

• Οι περιορισµένες εµπορικές πράξεις δε δίνουν τη δυνατότητα επενδύσεων σε θέµατα 

«ρουτίνας» της διοίκησης. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι να µην µπορεί η ΜΜΕ να 



 56

εκµεταλλευτεί τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα της οργανωτικής και διοικητικής επιστήµης. 

• Οι ΜΜΕ στερούνται της δυνατότητας «τυποποιηµένων» επιχειρηµατικών αποφάσεων 

απαραίτητων για τη λύση πρακτικών καθηµερινών προβληµάτων. 

• Οι επιχειρηµατικές αποφάσεις λαµβάνονται µέσω των προσωπικών σχέσεων και όχι µέσω 

της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης. 

• Οι περιορισµένες διοικητικές δυνατότητες συχνά ενσωµατώνονται στην απολυταρχία του 

διευθυντού-ιδιοκτήτη της ΜΜΕ. 

• Το µέγεθος της επιχείρησης, συχνά διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο να µην µπορεί να 

προσλάβει η επιχείρηση ικανά διοικητικά στελέχη για τη στελέχωση της, λόγω των 

περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων της. 

• Η ιδιοκτησία και η διοίκηση της επιχείρησης συµπίπτουν συχνά, στο ίδιο πρόσωπο µε 

συνέπεια οι επιχειρηµατικοί στόχοι να µην παρουσιάζονται διάφανοι στους εργαζοµένους οι 

οποίοι µε την σειρά τους δε γνωρίζουν γιατί εργάζονται. Αποτέλεσµα αυτού είναι η 

εργασιακή συµπεριφορά του επιχειρηµατία, βραχυχρόνια, να συγχέεται µε τους σκοπούς της 

επιχείρησης. 

• Η ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης εξαρτάται πολλές φορές από τη δραστηριοποίηση 

του ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία κι όχι απ' αυτό το ίδιο το προϊόν κι αυτό διότι δε κατορθώθηκε 

εκ µέρους της ΜΜΕ να δηµιουργήσει το προϊόν δική του «προσωπικότητα» ώστε να διαθέτει 

«επώνυµη» ζήτηση. Αποτέλεσµα της αδυναµίας αυτής είναι πολλές ΜΜΕ επιχειρήσεις να 

διαλύονται µε το φυσικό θάνατο του επιχειρηµατία-ιδρυτού τους. 

 

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί µε την έννοια του επιχειρηµατία, δίνοντας 

χαρακτηριστικούς ορισµούς γι' αυτόν. 

Στο σηµείο αυτό, θα προσεγγίσουµε την έννοια του «επιχειρηµατία», µέσα από 

συγκεκριµένα γνωρίσµατα που τον χαρακτηρίζουν. Σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές αυτά 

είναι η: 
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• Παραγωγή αξίων για άλλες παραγωγικές µονάδες ή για καταναλωτές (Nicklisch, Brentako). 

• Ανάληψη ενεργειών από προσωπικές του αποφάσεις (Liefmanun). 

• Ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου (Nicklisch, Liefmanun, Brentako, Cantillon). 

• Μετατροπή των παραγόντων παραγωγής (πρώτες ύλες, άµεση εργασία, κ.ά.) σε προϊόντα 

(Warlas, Brentako, Gerhardt, Say). 

• Ορθολογιστική διάθεση των στοιχείων παραγωγής (Brentako, Gerhardt). 

• Πραγµατοποίηση νέων συνδυασµών συντελεστών παραγωγής και η συνεισφορά τους στην 

οικονοµική πρόοδο της επιχείρησης (Schumpeter, Sombart).7 

Τα παραπάνω είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που θα µπορούσε κάποιος να 

προσδώσει σ' ένα «ανεξάρτητο» επιχειρηµατία. 

Και τον αποκαλούµε «ανεξάρτητο» παρά το γεγονός ότι η «ανεξαρτησία» του, µόνο 

κατ' όνοµα είναι, µια που στην ουσία αποτελεί ένα κρίκο της οικονοµίας µέσα στην οποία 

κινείται και δρα. 

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ο κλασικός Έλληνας επιχειρηµατίας, ιδιαίτερα 

της µικροµεσαίας επιχείρησης, δραστηριοποιείται κάτω από τη φιλοσοφία που διατυπώνεται 

µε την έκφραση « εγώ είµαι το αφεντικό, εγώ ξέρω». Η φιλοσοφία αυτή για πολλά ήταν 

ταυτόσηµη µε την έννοια του ελληνικού «επιχειρηµατικού δαιµονίου» και των «ελιγµών» 

ανάλογα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά. Αποτέλεσµα αυτής της στάσης 

είναι ότι η φιλοσοφία του «εγώ» δηµιουργούσε και δηµιουργεί ακόµη στη χώρα µας, ένα 

κενό γνώσης έστω και της στοιχειώδους υποδοµής των αρχών της διοικητικής επιστήµης στο 

χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Η έλλειψη προγραµµατισµού κάθε µορφής στρατηγικού ή έστω και στοιχειώδους 

οικονοµικού πλάνου, σε συνδυασµό µε την «περιφρόνηση» των αρχών του marketing και 

του management εν γένει απειλεί την επιχείρηση µε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας και 

βιωσιµότητας. Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι η ελληνική οικονοµία έχει περάσει 

ανεπιστρεπτί την περίοδο του προστατευτισµού της από το κράτος και ότι ήδη από το 1981 

µε την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και ιδιαίτερα από 

την 1η Ιανουαρίου του 1993 µε την εφαρµογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξεις (ΠΠΕ) έληξε 

πλέον και η τελευταία περίοδος χάριτος µε την παντελή κατάργηση των δασµών εισαγωγής 

ξένων προϊόντων προερχοµένων από χώρες-µέλη της Ε.Ε. Η ελληνική µικροµεσαία 

επιχείρηση καλείται συνεπώς να «κολυµπάει» στα βαθιά νερά του ωκεανού που ενσαρκώνει 

σήµερα η Ε.Ε. και Νοµισµατική Ένωση µε ενιαίο νόµισµα, το Ευρώ. 

Η «πρόκληση» αυτή για τον έλληνα επιχειρηµατία είναι µοναδική, η ενεργητικότητα 

του, µαζί µε την φαντασία που διαθέτει ευελπιστούµε ότι θα τον φέρουν στο σηµείο της 
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ειρηνικής επιβολής του στην αγορά της Ευρώπης που µε τόσο σκεπτικισµό χρόνια τώρα 

έβλεπε, αρκεί να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει έγκαιρα της αναγκαίες προσαρµογές. 

Την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την χαρακτηρίζουµε σαν πρόκληση 

γιατί η οικονοµική δοµή των χωρών-µελών αποτελείται από τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων 

ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολουµένων, σε µεγάλες, µεσαίες και µικρές. Πιθανόν οι 

αριθµοί να αλλάζουν από χώρα σε χώρα και αυτή που χαρακτηρίζεται µεσαία στην Ελλάδα να 

είναι µικρή στην Γαλλία ή στην ∆. Γερµανία, αυτοί οι αριθµοί όµως θα πρέπει να βρίσκονται 

σε σύγκριση µε το εργατικό δυναµικό της κάθε χώρας καθώς και το εν γένει καταναλωτικό 

κοινό και την τεχνολογική υποδοµή. 

Εκείνο το οποίο είναι σηµαντικό σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο της τρίτης βιοµηχανικής 

επανάστασης της πληροφορικής, είναι το νέο µοντέλο που επιλέγουν να αναπτύξουν και 

εφαρµόσουν οι χώρες-µέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για την επιστροφή στην υποστήριξη της 

µικροµεσαίας επιχείρησης µε την χρησιµοποίηση των εξωτερικών πηγών (outsourcing). 

Μετά τη δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση όπου επικράτησε η ιδέα της ανάπτυξης της 

επιχείρησης σε τεράστια µεγέθη µε την τυποποίηση της µαζικής παραγωγής, η τρίτη 

βιοµηχανική επανάσταση µε την εισαγωγή της πληροφορικής σε απλοποιηµένα µεγέθη και 

κατανοητά προγράµµατα, δίνει τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης από πλευράς διοικητικής 

τόσο στη µεγάλη όσο και στη µικρότερη σε µέγεθος επιχείρηση. Κι αυτό λόγω των 

συµπιεζοµένων διοικητικών εξόδων της έναντι της µεγάλης επιχείρησης καθώς και της 

δυνατότητας εύκολης και ταχείας προσαρµογής της στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 

της αγοράς. 

Ο παράγοντας που θα πρέπει να µας προβληµατίζει είναι κατά πόσο ο Έλληνας 

µικροµεσαίος επιχειρηµατίας είναι σε θέση να δεχθεί και να ασκήσει διοίκηση αξιοποιώντας 

τα πλεονεκτήµατα που του προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Με άλλα λόγια το ερώτηµα είναι κατά πόσο ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας είναι έτοιµος να 

«τυποποιηθεί» κάτω από τις αυστηρές προδιαγραφές διοίκησης που του επιβάλλει η 

πληροφορική. Παρόµοιο είναι και το θέµα που γεννάται µε την καθιέρωση στη µικροµεσαία 

επιχείρηση του επαγγελµατία διοικητικού στελέχους. 

 

IΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Πριν να αποφασιστεί από την διοίκηση η στρατηγική που θα αναπτύξει µια ΜΜΕ είναι 

απαραίτητο να εξεταστεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο κινείται και αναπτύσσεται η µονάδα 

αυτή καθώς και οι επιδράσεις που θα δεχτεί από αυτό. Όµως τι ακριβώς εννοούµε µε την 

έννοια «περιβάλλον»; 
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Χαρακτηριστικά και περιεχόµενο του περιβάλλοντος 

 

∆εδοµένου ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί στατική έννοια, οι µεταβολές που 

λαµβάνουν χώρα σ' αυτό µπορούν κατά κανόνα να µετρηθούν µε τις έννοιες «δυναµική» και 

«πολυπλοκότητα». Η πρώτη αποδίδει τη συχνότητα, την ένταση και την περιοδικότητα µε 

την οποία λαµβάνουν χώρα αλλαγές στο περιβάλλον. 

 

Τη δεύτερη, αποδίδει το πλήθος, την ποικιλία και το βαθµό αλληλεπίδρασης των 

παραγόντων αυτών. 

Και οι δύο αυτές ιδιότητες του περιβάλλοντος προσδίδουν στους παράγοντες που το 

συγκροτούν τα χαρακτηριστικά «σταθερότητα-αστάθεια» τα οποία επιδρούν µε διαφορετικό 

το καθένα τρόπο στην επιχείρηση και προβάλουν αντίστοιχες απαιτήσεις στην οργάνωση της 

στις οποίες αυτή αποκρίνεται µε ανάλογα-κατάλληλα για τις συγκεκριµένες περιστάσεις 

οργανωτικά σχήµατα (π.χ. ευέλικτα). 

Ας εξετάσουµε όµως, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που απαρτίζουν το περιεχόµενο 

του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση που ακολουθείται παρακάτω, είναι οι εξής 

εννέα: 

1. Το  υπερεθνικό  περιβάλλον  µέσα  στο   οποίο   εντάσσεται  µια  εθνική οικονοµία. 

2. Το µακρό-οικονοµικό περιβάλλον µιας χώρας. 

3. Το πολιτικό περιβάλλον. 

4. Το νοµικό περιβάλλον. 

5. Το τεχνολογικό περιβάλλον. 

6. Το   κοινωνικό   περιβάλλον   που   δηµιουργείται   από   τους   παραπάνω 

παράγοντες. 

7. Το περιβάλλον της «αγοράς». 

8. Η οργάνωση της ΜΜΕ σε συνάρτηση µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσει 

δραστηριότητα. 

9. Αυτός   ο   τελευταίος   παράγοντας   είναι  γνωστός   και   ως   εσωτερικό 

περιβάλλον (σύστηµα «επιχείρηση»).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 25 

Νέα εποχή ξηµέρωσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, πλέον, χωρών που 

αποτελούν µια τεράστια αγορά περίπου 450 εκατοµµυρίων καταναλωτών, «χωνεύοντας» 

χώρες µε διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες αλλά και προοπτικές. 

Μια αγορά τέτοιου µεγέθους αναµένεται να δώσει ώθηση στις επενδύσεις, να 

δηµιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, να δώσει περισσότερες επιλογές και χαµηλότερες 

τιµές στους καταναλωτές, να ωφελήσει τις επιχειρήσεις και το εµπόριο και τελικά να 

οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισµού, τόσο για τις νέες όσο και τις παλιές χώρες της 

Ένωσης. 

Και αν η χώρα µας βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρα διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των 10 νέων χωρών, η δυναµική που δηµιουργείται, εκ των 

πραγµάτων επιφέρει ριζικές αλλαγές στο ίδιο το οικοδόµηµα της Ένωσης, θέτοντας την 

Ελλάδα µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα. 

Όπως επισηµαίνει ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, διευθυντής αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, «το σηµείο που πρέπει να ρίξουµε το βάρος µας είναι 

αυτό της ανταγωνιστικότητας, αφού βασικός στόχος όλων των χωρών θα είναι να 

προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να µπορέσουν να σταθούν στην 

ενιαία αγορά. 

 

Πολλές από τις νέες χώρες έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε ορισµένους τοµείς 

(όπως αυτόν της υψηλής τεχνολογίας) όπου θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Αυτό το 

γεγονός θα αναγκάσει και την Ελλάδα να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες στην 

εξάπλωση νέων τεχνολογιών.» 

 

          I. ΟΙ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ» ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Έµφαση στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχουν δώσει οι κυβερνήσεις 

σε όλη την Ευρώπη, προκειµένου να ξεκινήσει σταδιακά η ανάκαµψη στην Ευρωζώνη, αφού 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε οικονοµίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου, στη Γηραιά Ήπειρο λειτουργούν πάνω από 20 εκατοµµύρια µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή παραγωγικότητας, απασχόλησης 

και οικονοµικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες. 
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Η δυναµικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει το εντυπωσιακό 99% του συνόλου των επιχειρήσεων, 

απασχολώντας τα 2/3 ( 81 εκ.) του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων (122 εκ.) στις 

ευρωπαϊκές αγορές. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα υπολογίζεται πως σήµερα λειτουργούν 800.00 µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούν σχεδόν το 60% του συνολικού τζίρου των εγχώριων 

επιχειρήσεων, ενώ η κάθε νέα θέση εργασίας στις ΜΜΕ κοστίζει κατά µέσο όρο 3.665 ευρώ 

( 1.245.500 δρχ.) πολύ λιγότερο από ό,τι στις µεγάλες επιχειρήσεις, µε 13.206 ευρώ 

(4.500.000 δρχ.). 

Κατά µέσο όρο µια επιχείρηση στην Ευρώπη -συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 

Ευρωπαίων γιγάντων, όπως οι Royal Shell, Siemens, Nokia, Peugeot, Citroen κ α.- παρέχει 

απασχόληση σε 6 άτοµα (η Ελλάδα 5,7), ωστόσο ο µέσος όρος για τις µικροµεσαίες είναι 

µόνο 4 άτοµα (2 άτοµα στις µικροεπιχειρήσεις, και πάνω από 1.000 στις µεγάλες 

επιχειρήσεις). Μεταξύ των χωρών υπάρχουν, επίσης, µεγάλες διαφορές. Κατά µέσο όρο µια 

µικροµεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα απασχολεί 2 άτοµα, στην Ιταλία 3, ενώ αντίθετα σε 

Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Ολλανδία απασχολούνται 10 άτοµα. 

Αξίζει, µάλιστα, να αναφερθεί ότι σε χώρες µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, όπως η 

Γερµανία, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία, το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων τείνει να 

είναι µεγαλύτερο, ενώ αντίθετα χώρες µε σχετικά χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα (π.χ. 

Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία) τείνουν να έχουν χαµηλό µέσο µέγεθος επιχείρησης. 

 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε. Ε. 
 

ΧΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 

«ΤΥΠΟΣ» 

ΑΥΣΤΡΙΑ 225.000 Μικροµεσαία 

ΒΕΛΓΙΟ 545.000 Πολύ Μικρή 

ΓΑΛΛΙΑ 2.490.000 Πολύ Μικρή 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.550.000 Μεγάλη 

∆ΑΝΙΑ 180.000 Μικροµεσαία 

ΕΛΛΑ∆Α 800.000 Πολύ Μικρή 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

3.490.000 Μεγάλη 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 95.000 Μικροµεσαία 

ΙΣΠΑΝΙΑ 2.700.000 Πολύ Μικρή 

ΙΤΑΛΙΑ 4.125.000 Πολύ Μικρή 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 20.000 Μικροµεσαία 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 555.000 Μικροµεσαία 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 685.000 Μικροµεσαία 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 270.000 Μεγάλη 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 210.000 Μεγάλη 

ΣΥΝΟΛΟ 19.930.000 Πολύ Μικρή 

* πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡ ΑΚΗΣ, 18 Μαΐου 2003  

0,2%:ΜΕΓΑΛΗ 

1%:ΜΕΣΑΙΑ 

6%:ΜΙΚΡΗ 

93% :ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 

 
 

       Ο κυρίαρχος τύπος επιχείρησης στη Γηραιά Ήπειρο είναι οι Πολύ Μικρές Εγχειρήσεις 

(93% του συνόλου), οι οποίες απασχολούν µέχρι 9 άτοµα, κάτι που ισχύει τόσο στο σύνολο 

της  Ευρωπαϊκής Αγοράς όσο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα για την Ελλάδα η συµβολή τους 

στη δηµιουργία εισοδήµατος και απασχόλησης είναι βαρύνουσας σηµασίας, καθώς υπάρχει 

ένας µεγάλος αριθµός µικρών και ατοµικών επιχειρήσεων (µε προσωπικό έως 49 άτοµα) που 

απασχολούν περίπου το 65% του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας. Αναφορικά µε 

το µέγεθος, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι µικρότερες απ' ότι στις Η. Π. Α (µ.ο. 19 άτοµα) 

και την Ιαπωνία (µ.ο. 10 άτοµα), ενώ στην Ευρωπαϊκή 'Ενώση των 19 κρατών - µελών οι 

ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 66% της συνολικής απασχόλησης έναντι 33% στην Ιαπωνία και 

46% στις Η. Π .Α.  

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

 ΜΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθµός Επιχειρήσεων 20.415.000 40 20.455.000 

Συνολικός Αριθµός 

Απασχολουµένων 

80.790.000 40.960.000 121.750.000 

Απασχολούµενα άτοµα ανά 

επιχείρηση* 

4 1.020 6 

Κύκλος εργασιών ανά 

επιχείρηση (εκ. ευρώ)* 

0.6 255.0 1.1 

Μερίδιο εξαγωγών σε κύκλο 

εργασιών (%)* 

13 21 17 

* Μέσος όρος 

* πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 18 Μαΐου 2003 

 
Ο αριθµός των απασχολούµενων στις ΜΜΕ διαφέρει στις χώρες της Ευρωζώνης. Μια 
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ΜΜΕ απασχολεί κατά µέσο όρο 2 άτοµα στην Ελλάδα, 3 στην Ιταλία, ενώ στην Ιρλανδία, 

στο Λουξεµβούργο και στην Ολλανδία απασχολεί 10 άτοµα. Η ενίσχυση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων βέβαια αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, 

αφού εκτός του ότι απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζοµένων, συγκρατούν παράλληλα 

τον κοινωνικό ιστό διατηρώντας τις πολιτισµικές αξίες των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, σε 

αντίθεση µε τις «απρόσωπες» µεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από τον 

οικογενειακό τους χαρακτήρα και την άµεση σχέση που διατηρούν µε τους πελάτες-

καταναλωτές. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να εκτιµηθεί από τις οικονοµικές ηγεσίες εάν 

επιθυµούν να συνδυάσουν την οικονοµική ανάπτυξη των χώρων τους µε αύξηση της 

απασχόλησης και όχι µε την απόλυτη επικράτηση των «ισχυρών» που θα σηµάνει την 

απώλεια εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας. 

 

II. ΟΙ «ΜΙΚΡΟΙ» ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Στη χώρα µας οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ-µέχρι 9 άτοµα) παρουσιάζουν µια 

σειρά από ιδιαιτερότητες και άλλα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις (ΜΜΕ) 

καθώς αντιπροσωπεύουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων, σχεδόν το 50% της 

απασχόλησης του συνόλου των απασχολουµένων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και 

ένα διόλου ευκαταφρόνητο τµήµα του τζίρου. Οι ΠΜΕ εµφανίζουν µια ιδιαίτερη εικόνα στον 

κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου. 

Η παρουσία τους είναι πολύ πιο σηµαντική τόσο από την άποψη της µέσης ετήσιας 

απασχόλησης όσο και του ειδικού βάρους που αντιπροσωπεύει ο τζίρος που αυτές 

πραγµατοποιούν. 

 

Μειονεκτήµατα 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των πολύ µικρών επιχειρήσεων είναι ο κεντρικός ρόλος του 

ιδιοκτήτη «επιχειρηµατία» και ο χαµηλός βαθµός εσωτερικής οργάνωσης , ο οποίος συνάδει 

µε την επικάλυψη αρµοδιοτήτων µέσα στην ίδια επιχείρηση. 

∆υστυχώς, οι επιχειρηµατίες χαρακτηρίζονται από µικρή συµµετοχή σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιορισµένη χρήση νέων τεχνολογιών, ισχνή αξιοποίηση 

µέτρων και δράσεων που προσφέρονται από κοινοτικά προγράµµατα και άλλες ενισχύσεις, 

καθώς και από περιορισµένη ενηµέρωση για κάθε τύπου δυνατότητες εκσυγχρονισµού των 

επιχειρήσεων τους. 
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Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόλις λίγο περισσότερες από τις µισές 

ΜΜΕ έχουν φιλόδοξους στόχους αγωνιζόµενες για ανάπτυξη (29%), υψηλότερα κέρδη (9%), 

καινοτοµίες (7%) και υψηλότερη ποιότητα (7%). 

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν (20%) ή να σταθεροποιήσουν 

την επιχείρηση (21%). Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος επισηµαίνει ότι «ο 

ρόλος των επιχειρήσεων είναι κρίσιµος για τις εθνικές οικονοµίες, τόσο για το υψηλό ποσοστό 

που αντιπροσωπεύουν στην επιχειρηµατική κοινότητα όσο και για την προσαρµοστικότητα σε 

µεταβαλλόµενες συνθήκες, την ικανότητα να επινοούν και να δηµιουργούν νέες µορφές 

παραγωγής, τη συµβολή τους στην απασχόληση. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να αναδιοργανωθούν, µεγιστοποιώντας τη 

δικτύωση τους και αναζητώντας ρόλο και µερίδιο σε επιχειρηµατικά σχήµατα και συνεργασίες. 

Εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο διαρκείς εκσυγχρονισµός τους, τόσο σε εξοπλισµό 

όσο και σε συστήµατα λειτουργίας και διοίκησης, ώστε να προσαρµοστούν έγκαιρα στα νέα 

δεδοµένα του µεταβαλλόµενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Ο έγκαιρος προσανατολισµός στις νέες τάσεις και η αξιοποίηση των τεχνολογιών είναι 

βασική προϋπόθεση, που καµία επιχείρηση σήµερα δεν µπορεί να αγνοήσει». 

 

Το ποσοστό των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (0-9 άτοµα) επί του συνόλου ελληνικών 

επιχειρήσεων σε σχέση µε... 

 
 

 

"Κλάδοι ...αριθµό 

επιχειρήσεων 

...µέση 

απασχόληση 

...και 

τζίρο 

"ΟΡΥΧΕΙΑ -ΛΑΤΟΜΕΙΑ 81,0 10,5 19,2 

"ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 90,6 27,0 21,5 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 93,5 53,0 60,0 

"ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ      /      ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΟΧΗΜΑΤΑ 

95,6 87,9 54,0 

"ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 92,7 54,0 63,0 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 92,0 24,0 32,9 

ΣΥΝΟΛΟ 92,1 52,2 42,9 

* πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 18 Μαΐου 2003 

Η βασική δραστηριότητα των ελληνικών ΜΜΕ είναι το εµπόριο. Αντίθετα στην υπόλοιπη 

Ευρώπη οι δραστηριότητες είναι καταµερισµένες µεταξύ των υπηρεσιών (19%), του λιανικού 

εµπορίου (18%), των κατασκευών (13%) και της µεταποίησης (11%). 
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     ΙΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ  ΜΕΓΕΘΟΣ  ΜΜΕ.                                                               

 Αριθµός Εργαζοµένων  

 0-9 10-49 50-249 

Αγώνας για επιβίωση 21 14 8 

Σταθεροποίηση 21      ^ 21 18 

Ανάπτυξη 29 30 38 

Αύξηση κέρδους 9 12 14 

Βελτίωση ποιότητας 11 14 12 

Καινοτοµία 7 7 8 

Άλλο/καµία απάντηση 2 2 2 

ΣΥΝΟΛΑ 100 100 100 

* πηγή: Ευρωπαϊκό Παρατ ηρητήριο 
ΜΜ

Ε, 2002.  

 

Εξετάζοντας τις διαφορετικές τάξεις µεγεθών, διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες µικρές 

επιχειρήσεις αγωνίζονται για να επιζήσουν, ενώ οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις είναι 

προσανατολισµένες σε µια αναπτυξιακή πολιτική. Στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο ένας σχετικά υψηλός αριθµός ΜΜΕ (34%-41%) θέλουν να αναπτυχθούν, ενώ 

στην Αυστρία, τη Φιλανδία και τη Γερµανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι µόλις 15%.                                      

 

 

ΙV. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΜΕ 
Αναφορικά µε την τραπεζική χρηµατοδότηση, µόλις το 23% των ελληνικών ΜΜΕ 

δεν πήραν δάνεια την τελευταία τριετία έναντι 38% του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ από τα 

δάνεια που συνάφθηκαν, τα περισσότερα ήταν διάρκειας µικρότερης των 5 ετών (46%). 

Ως βασικότερα εµπόδια στη λειτουργία τους οι Έλληνες επιχειρηµατίες βρίσκουν την 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (15%) και την έλλειψη ικανοτήτων στο υπάρχον εργατικό 

δυναµικό (11%), ενώ στην Ευρώπη έντονο είναι και το πρόβληµα των διοικητικών 

περιορισµών σε ποσοστό 12%. 

Οι περισσότερες ΜΜΕ (65%) εµφανίζονται ικανοποιηµένες µε τις υπηρεσίες που 

λαµβάνουν από την τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται και γενικά δεν αλλάζουν συχνά 

τράπεζες. Κατά την διάρκεια των 3 τελευταίων χρόνων µόνο 12% των ΜΜΕ άλλαξε 

τραπεζικό λογαριασµό. Όσες τράπεζες αρνήθηκαν να δώσουν δάνεια στις ΜΜΕ το έκαναν 

είτε επειδή η επιχείρηση δεν µπορούσε να παρέχει αρκετές εγγυήσεις, είτε επειδή η τράπεζα 

δεν ήταν ικανοποιηµένη µε την απόδοση της επιχείρησης (7%) και τις παρεχόµενες 

πληροφορίες (5%).  
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V. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
Αλλάζουν όλα στη δανειοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες µε 

το ταµείο εγγυοδοσίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). 

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 30 άτοµα , και δεν είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο, θα µπορούν να πάρουν δάνεια µε εγγυητή το ∆ηµόσιο, χωρίς µάλιστα οι 

µικροµεσαίοι να ζουν υπό το άγχος της υποθήκευσης της κατοικίας τους, εφόσον είναι η 

µοναδική τους. 

Το ΤΕΜΠΜΕ θα λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2003 και θα εγγυάται το 40% µε 70% 

του δανείου που θα λαµβάνει ο επιχειρηµατίας από τις τράπεζες ή ακόµη και της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (λίζινγκ) και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών το Ταµείο θα 

βάζει την υπογραφή του για το 80%. Η µέγιστη διάρκεια εγγύησης του δανείου θα είναι τα 

10 χρόνια. Όσοι µικροµεσαίοι πάρουν δάνειο προκειµένου να αποκαταστήσουν ζηµιές της 

επιχείρησης τους από θεοµηνίες και σεισµούς το ταµείο παρέχει εγγύηση για 15 χρόνια. 

Οι όροι και τα κριτήρια παροχής εγγυήσεων είναι: 

1. Κάθε παροχή εγγύησης θα εµπίπτει στην εγγυοδοτική στρατηγική και πολιτική της 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται µε τον παρόντα 

κανονισµό ή που θα εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής και παράλληλα δεν θα 

έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν περιορισµούς που επιβάλλονται από το θεσµικό, νοµικό, 

κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις της χώρας µας και τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2. Η εγγύηση θα παρέχεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, προσωπική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 

Α.Ε., σε οποιοδήποτε στάδιο οργάνωσης και λειτουργίας (υπό σύσταση, νέα ή υφιστάµενη), 

που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, εµπίπτουν στον ορισµό της Ε.Ε. για τις µικρές 

και  πολύ  µικρές  επιχειρήσεις και απασχολούν  έως  30  άτοµα,  αν  είναι υφιστάµενες, ή θα 

απασχολήσουν έως 30 άτοµα, αν είναι υπό σύσταση, κατά τον χρόνο της παροχής της 

εγγύησης.  

3.   Η εγγύηση θα παρέχεται σε µικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα για 

δραστηριότητες τους στη χώρα µας και το εξωτερικό. 

 

VI. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
 

Αναφορικά µε το διεθνές εµπόριο, ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πολύ µικρός. Γενικά, όσο 

µικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο µικρότερη είναι η γεωγραφική της αγορά και τόσο 

µικρότερη είναι η δυνατότητα εξαγωγικής δραστηριότητας . Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη εξάγουν 



 67

µόνο το 13% από τον συνολικό τζίρο τους στο εξωτερικό. 

Στην Ελλάδα, µόλις το 1% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει στη δηµιουργία 

θυγατρικών, υποκαταστηµάτων και κοινοπραξιών στο εξωτερικό. 

Όσον αφορά το µέλλον λόγω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο ανταγωνισµός έχει 

αυξηθεί όχι µόνο στη διεθνή αγορά, αλλά και στις εθνικές αγορές. 

Στην περίοδο 1995-2000 οι µισές από τις ΜΜΕ αντιµετώπισαν µια αύξηση στον 

ανταγωνισµό από τις εγχώριες επιχειρήσεις και περίπου το 22% αντιµετώπισαν αυξηµένο 

ανταγωνισµό από ξένες επιχειρήσεις. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη, η ποιότητα των προϊόντων και η τιµή 

είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. 

Η χώρα µας έχει την µεγαλύτερη εξαγωγική παρουσία στις νέες χώρες, στην Κύπρο 

µε πάνω από 600 εκατοµµύρια ευρώ και ακολουθεί η Μάλτα µε 171 εκατ. ευρώ, ενώ από 

εκεί και πέρα επικρατεί το... χάος. Στις υπόλοιπες νέες χώρες της Ε.Ε. η εξαγωγική µας 

παρουσία είναι πενιχρή. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, αρνητικό εµπορικό στοιχείο έχουµε µε την 

Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Λετονία. Στις χώρες αυτές οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς των επώνυµων έτοιµων 

ενδυµάτων, στα υποδήµατα και τα καλλυντικά. Η εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών 

στους κλάδους αυτούς γίνεται µέσω αντιπροσωπειών ή θυγατρικών τους, µε εντονότερη 

παρουσία στην Κύπρο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, και την Σλοβακία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

ΜΜΕ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η µικρή και µεσαία επιχείρηση αποτελεί την κύρια βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε 

η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας από την δεκαετία του '50. 

Ο χώρος µέσα στον οποίο είναι αναγκασµένη να λειτουργήσει η σηµερινή ΜΜΕ δεν 

οριοθετείται µόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και οικονοµικού 

πλαισίου της Ελλάδος αλλά και των βιοµηχανικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

διεθνούς αναπτυσσόµενου τεχνολογικού ανταγωνισµού. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από την διεθνοποίηση των αγορών, την εξειδίκευση των απαιτήσεων των 

πελατών, τον έντονο ανταγωνισµό. 

Είναι φανερό ότι η ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εξαρτάται 

άµεσα από την ικανότητα προσαρµογής τους στις νέες αυτές συνθήκες. 

Οι ΜΜΕ περιλαµβάνουν επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, 

απασχολούν υψηλό ποσοστό του εργατικού δυναµικού και συµβάλλουν σηµαντικά στη 

συνολική προστιθέµενη αξία. 

Τα κυριότερα από τα προβλήµατα και οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι: 

■ Χρηµατοδότηση. Η στενότητα κεφαλαίων για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαια κίνησης 

ανάγει την χρηµατοδότηση - δανειοδότηση σε ένα από τα κύρια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ. Θα πρέπει να υπάρξει η αµέριστη κρατική υποστήριξη, όχι µόνο µε 

την εισήγηση µέτρων και την ψήφιση νόµων, αλλά και µε την δηµιουργία του κατάλληλου 

πολιτικού πλαισίου ώστε τα µέτρα να αποδώσουν και να αξιοποιηθούν πλήρως. Γενικά 

πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της υφιστάµενης διαδικασίας και λειτουργίας, για παράδειγµα 

η πτώχευση µιας επιχείρησης να πάψει να χαρακτηρίζεται ως µίασµα της κοινωνίας και να 

αντιµετωπίζεται σοβαρά µε νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας. 

■ Φορολογία. Η φορολογική νοµοθεσία µπορεί και πρέπει να συµπληρώσει την προσπάθεια 

για ανάπτυξη της ΜΜΕ. Μια φορολογική µεταρρύθµιση µπορεί να βοηθήσει άµεσα ή 

έµµεσα την διάθεση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και να 

βοηθήσει στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης κράτους-µικρού επιχειρηµατία. 

■ Εκπαίδευση. Η χαµηλή συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια των επιχειρηµατιών 

προβάλλουν έντονα την ανάγκη µιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 

στηριχθεί πάνω στο εξής τρίπτυχο: 
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- Μακροχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης και προβολής του συγχρόνου manager και των νέων 

οργανωτικών δοµών για τις επιχειρήσεις, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ΜΜΕ. 

- Μικρά εξειδικευµένα σεµινάρια σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας. 

- Ενηµερωτικά σεµινάρια για χρηµατοδοτήσεις, φορολογικά, µορφές συνεργασίας κ.α. 

■ Συνεργασίες. Τα µεγάλα προβλήµατα των ΜΜΕ επιβάλλουν την συνεργασία µεταξύ τους 

µέσα από προσφερόµενες νοµικές µορφές που θα επιτρέπουν τον συντονισµό και την κοινή 

προσπάθεια σε ορισµένο πεδίο λειτουργιών. Η κρατική ενθάρρυνση είναι απαραίτητη και 

από πλευράς ισχυρών κινήτρων για συνεργασία αλλά και µε την παροχή ειδικών συµβούλων. 

■ Τεχνολογικός και ποιοτικός εκσυγχρονισµός. Υπάρχουν και θα υπάρξουν πολλά 

προγράµµατα ενίσχυσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ. Σήµερα βρίσκονται σε ισχύ µε σκοπό να 

ενισχύσουν, εκσυγχρονίσουν και προσαρµόσουν στη σύγχρονη τεχνολογία τις ΜΜΕ αρκετά 

προγράµµατα που υπάγονται στο Γ' ΚΠΣ. 

 

                         Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΠΣ) 2000-2006 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, (γνωστό και ως Γ' ΚΠΣ). Είναι το πλαίσιο της 

συµφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 

κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο 1 και για το 

χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006. Το Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης 2000-2006 αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ελλάδας. Αποτελείται 

από ένα σύνολο προγραµµάτων (επιχειρησιακά προγράµµατα) που στοχεύουν στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και χρηµατοδοτείται από 

τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κρατικό προϋπολογισµό και πόρους 

ιδιωτών που συνεισφέρονται για την υλοποίηση έργων και δράσεων. ∆ώδεκα προγράµµατα 

έχουν θεµατική προσέγγιση (Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα), ενώ τα υπόλοιπα 

αφορούν τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα - 

ΠΕΠ). 

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ( Γ' ΚΠΣ) σε συνδυασµό µε την εθνική 

δηµόσια δαπάνη και την ιδιωτική συµµετοχή εξασφαλίζει για την Ελλάδα σηµαντικούς 

πόρους, οι οποίοι θα της επιτρέψουν να προσεγγίσει τις οικονοµίες και το βιοτικό επίπεδο 

των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. 

Στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών η ενεργοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του 

τουρισµού και της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι ενισχύσεις αυτές παρέχονται από τα 
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Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

2000-2006 µε την χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Τα προγράµµατα απευθύνονται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 

απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους και αφορούν δράσεις, τόσο για 

την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού και την καινοτοµική αναβάθµιση των 

παραγωγικών διαδικασιών των µεταποιητικών επιχειρήσεων, όσο και την αναβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών µε στόχο τον εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Τα προγράµµατα απευθύνονται επίσης, υπό προϋποθέσεις, είτε σε ενδιαφερόµενους για 

την ίδρυση νέων µικροµεσαίων µεταποιητικών µονάδων είτε σε νέες (υπό ίδρυση) 

µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτές υποβάλλουν κοινή πρόταση µε στόχο 

την πραγµατοποίηση κοινής δράσης. 

Τα   βασικά   χαρακτηριστικά   των   παρεχοµένων   ενισχύσεων   ανά   τοµέα 

δραστηριότητας είναι: 

1. Μεταποίηση 

Ενισχύονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν: 

> την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, 

> την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού, 

> την αυτοµατοποίηση της παραγωγής, 

> την µετεγκατάσταση οχλουσών µεταποιητικών µονάδων κ.τ.λ. 

2. Τουρισµός 

Ενισχύονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν: 

> τον εκσυγχρονισµό ή την κατασκευή εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών µονάδων και 

Camping Γ' και ∆' τάξης, 

> ενοικιαζόµενων δωµατίων, 

> επιπλωµένων διαµερισµάτων κ.τ.λ., 

> κάθε δράση βελτίωσης τόσο των υφισταµένων υποδοµών, όσο και της δικτύωσης και της 

συνεργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στα πλαίσια των δράσεων για την κοινωνία της πληροφορίας και σε συνάρτηση µε τα 

προαναφερόµενα, παρέχονται επίσης ενισχύσεις για την προµήθεια και εγκατάσταση 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (hardware) και έτοιµων εφαρµογών λογισµικού καθώς και για την 

απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνολογίας, µε στόχο την υποστήριξη των συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης της παραγωγής και των διοικητικών δοµών των µεταποιητικών και 

τουριστικών επιχειρήσεων. 
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II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Ύστερα από απραξία περίπου ενός χρόνου, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξήγγειλε τελικά 

το νέο πακέτο επιδοτούµενων προγραµµάτων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος 

(Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 

αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν περίπου 2000 επιχειρήσεις. 

Το πρόγραµµα (Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Γ' Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης που αξιοποιεί 

πόρους ύψους 6,4 δις ευρώ για να ενισχυθούν οι παραγωγικές δυνάµεις τις ελληνικής 

οικονοµίας και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της. Αυτό 

επιδιώκεται µέσω ειδικά σχεδιασµένων δράσεων οι οποίες στηρίζονται σε τρεις πυλώνες: 

- Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός και προώθηση της καινοτοµίας. 

- Ενίσχυση και διεύρυνση της επιχειρηµατικότητας. 

- Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και δηµιουργία νέων και καλύτερων ποιοτικά 

θέσεων απασχόλησης.  

 

                            ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ  

 

Μέσω των δράσεων του ΕΠΑΝ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οι φορείς του 

δηµόσιου τοµέα, µπορούν να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους δίνουν την δυνατότητα να 

βελτιώνουν συνεχώς τις υποδοµές τους και την ποιότητα των παραγόµενων αγαθών και 

υπηρεσιών, να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι 

νέες τεχνολογίες, να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους 

όσο και σε νέους τοµείς, νέα προϊόντα και νέες αγορές και να αναπτύσσουν δίκτυα 

συνεργασίας. 

Το ΕΠΑΝ δίνει σαφή προτεραιότητα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

µικρότερων επιχειρήσεων τόσο µε την παροχή άµεσων χρηµατοδοτήσεων όσο και µε την 

αναβάθµιση των υποδοµών και την ενίσχυση των εργαλείων πολιτικής στους τοµείς της 

απλούστευσης και βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Οι δράσεις του ΕΠΑΝ περιλαµβάνουν: 

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Το µεγαλύτερο από τα προγράµµατα µε συνολικό προϋπολογισµό 209 εκατοµµύρια ευρώ και 

επιχορήγηση από 25% έως 35% αναλόγως της περιοχής. 
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Το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης απευθύνεται 

σε µεταποιητικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζοµένους και 

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια ευρώ καθώς και σε 

εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας. 

Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων φτάνει έως και το 35%, για 

προτάσεις το ύψος των οποίων κυµαίνεται µεταξύ 73.368 ευρώ έως 1.467.351 ευρώ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Έχει ήδη προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος. Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την τεχνολογική 

αναβάθµιση των λειτουργιών τους, προώθηση καινοτοµιών, βελτίωση ποιότητας των 

προϊόντων. Επιχορήγηση µέχρι 40% του προτεινόµενου προϋπολογισµού. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ. 

Πρόγραµµα για νέους 21-39 ετών που δεν έχουν ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα από 

το 2001. 

Επιχορήγηση µε 50% του προτεινόµενου προϋπολογισµού για δραστηριότητες στη 

µεταποίηση, το εµπόριο, τις υπηρεσίες, τον τουρισµό. Ο προϋπολογισµός της επένδυσης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τοµέα της µεταποίησης και τα 90.000 ευρώ 

για τους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, µε κατώτατο όριο τα 

30.000 ευρώ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 21-55 ετών που δεν έχουν ασκήσει επιχειρηµατική 

δραστηριότητα από το 2001. Επιχορήγηση 50% του προτεινόµενου προϋπολογισµού. 

Στόχος είναι η δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες στους τοµείς της µεταποίησης, 

του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Ο προϋπολογισµός της επένδυσης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τοµέα της 

µεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών και του 

τουρισµού, µε κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ. 

Αφορά µεταποιητικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους για την απόκτηση του σήµατος 

Ecolabel, τη µείωση περιβαλλοντικών ρύπων κλπ. Επιχορήγηση 40% σε προϋπολογισµό έως 

176.000. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. 

Επιχορήγηση µέχρι 40% για προµήθεια οργάνων και εξοπλισµού ασφαλείας. 
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• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ». 

Οι µικρές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο διαδίκτυο και να 

συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές δραστηριότητες εµπορίου, προβολής, ενηµέρωσης, 

επικοινωνίας κ.ά. 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ».                                           ∆ίνεται η 

ευκαιρία στις µικρές µονάδες να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και να 

διασφαλίσουν υψηλές ποιότητος προδιαγραφές για τα τοπικά προϊόντα τους.  

         

ΙΙΙ. H ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σηµαντικό µοχλό στήριξης της επιχειρηµατικότητας αλλά και εργαλείο για την 

καταπολέµηση της ανεργίας, κυρίως στην περιφέρεια, αποτελεί το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης 

επιχειρηµατικής δράσης από νέους ανθρώπους, µοχλό στήριξης της επιχειρηµατικότητας και 

ένα αποτελεσµατικό όπλο στη µάχη κατά της ανεργίας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος έχει ο 

ΕΟΜΜΕΧ. 

Το πρώτο κύµα νέων επιχειρηµατιών, που ανέδειξε το ΕΠΑΝ το φθινόπωρο του 2002, 

αποτελείται από 371 νέους επιχειρηµατίες που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται σε ένα 

σηµαντικό εύρος παραγωγικών αντικειµένων και υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 

ότι από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν ποσοστό 65% υλοποιούνται 

εκτός Αττικής. Ιδιαίτερα δυναµική είναι η παρουσία των περιφερειών της Κεν. Μακεδονίας 

(ποσοστό 12%), της Κρήτης (ποσοστό 9%) και της ∆υτ. Ελλάδας(ποσοστό 6%). 

Τα στοιχεία από την υλοποίηση του προγράµµατος δείχνουν ότι ένα σηµαντικό 

ποσοστό (31%) των νέων επιχειρηµατιών όταν υπέβαλαν την πρόταση τους ήταν άνεργοι, 

ενώ ακόµη περισσότεροι (ποσοστό 40%) ήταν µισθωτοί οι οποίοι επιλέγουν την οδό της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το πρόγραµµα για την νεανική επιχειρηµατικότητα 

φαίνεται να αποτελεί ως ένα βαθµό, διέξοδο στο πρόβληµα της ανεργίας, συγχρόνως όµως 

πρόκληση για νέους εργαζόµενους µε διάθεση και όραµα να δηµιουργήσουν την δική τους 

επιχείρηση. 

Οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από το πρόγραµµα είναι 

ατοµικές (ποσοστό 57%), όµως είναι αξιοσηµείωτη η παρουσία οργανωµένων εταιρικών 

µορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. σε ποσοστό 43%), ένδειξη ότι η νεανική 
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επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας ωριµάζει και παίρνει όλο και περισσότερο µορφές 

σύνθετης επιχειρηµατικής οργάνωσης. 

Εξάλλου, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σηµαντικό ποσοστό των νέων επιχειρήσεων 

(40%) είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ περισσοτέρων νέων επιχειρηµατιών. 

Εκτιµάται ότι από την υλοποίηση των 371 επενδυτικών σχεδίων των νέων 

επιχειρηµατιών θα δηµιουργηθούν περί τις 680 νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, 

επιπλέον των 371 αυτών επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν 

σε τραπεζικό δανεισµό προκειµένου να καλύψουν ένα µέρος, µέχρι 30%, της απαιτούµενης 

ίδια συµµετοχής. Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες (ποσοστό 63%) καλύπτουν αυτήν την 

απαίτηση αποκλειστικά µε δικούς τους πόρους χωρίς καµία χρήση τραπεζικού δανείου. 

Αυτό το γεγονός δείχνει την διστακτικότητα και την δυσκολία των νέων µικρών 

επιχειρήσεων να καταφύγουν στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν 

την υλοποίηση της επενδυτικής τους ιδέας. 

Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει την αντιµετώπιση 

αυτού του προβλήµατος µε την ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων, φορέας ο οποίος θα αναλάβει την κάλυψη ενός σηµαντικού µέρους 

των απαιτούµενων από τις τράπεζες εγγυήσεων για την χορήγηση δανείων σε νέους 

επιχειρηµατίες. 

 

ΙV. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Η πρώτη οµάδα γυναικών επιχειρηµατιών που εντάχθηκαν στον α' κύκλο του 

Προγράµµατος για την Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανταγωνιστικότητα» συγκροτείται από 275 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορα παραγωγικά αντικείµενα και υπηρεσίες. 

Επισηµαίνεται ότι ποσοστό 65% των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν 

πραγµατοποιούνται σε περιοχές εκτός Αττικής αξιόλογη παρουσία των Περιφερειών 

Κεντρικής Μακεδονίας (ποσοστό 14,2% των σχεδίων), Κρήτης (11,3%) και Πελοποννήσου 

(7,3%). 

Από την υλοποίηση των 275 επενδυτικών σχεδίων γυναικών αναµένεται η δηµιουργία 

490 νέων θέσεων εργασίας πέραν της απασχόλησης που δηµιουργείται για τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ µικρές επιχειρήσεις στο σύνολο 

τους. Υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν περίπου δύο νέες θέσεις εργασίας σε κάθε 

επιχείρηση. 
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Οι περισσότερες από τις εταιρίες γυναικών που ενισχύονται είναι ατοµικές επιχειρήσεις 

(ποσοστό 69%), ωστόσο δεν είναι καθόλου αµελητέα η παρουσία οργανωµένων εταιρικών 

µορφών (ΕΠΕ., Ο.Ε., κλπ.). 

Επίσης αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία επιχειρήσεων που δηµιουργούνται από 2 και 

περισσότερες γυναίκες που συνεταιρίζονται µε αφορµή και κίνητρο το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. Υπολογίζεται ότι για την δηµιουργία των 275 νέων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων συνεταιρίστηκαν 380 γυναίκες συνολικά. 

Όπως και στο αντίστοιχο πρόγραµµα για την νεανική επιχειρηµατικότητα οι 

επιχειρήσεις γυναικών που  δηµιουργούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ είχαν την 

δυνατότητα να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισµό για να καλύψουν µέρος της συµµετοχής 

τους στο κόστος των σχεδίων. Όµως, µεγάλο ποσοστό (53%) δεν κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας, ένδειξη της διστακτικότητας των νέων επιχειρήσεων γυναικών να καταφύγουν 

σε τραπεζικό δανεισµό. 

 

 

V. ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ 

Προτεραιότητες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα είναι από τώρα και στο εξής η 

στήριξη της περιφέρειας για την εκτέλεση και εφαρµογή ορισµένων έργων, ενεργειών και 

δράσεων, η άµεση και πλήρης ενηµέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρονται και η υποβολή 

«µηνιαίου δελτίου» της πορείας του προγράµµατος στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, µετά την 

διαπίστωση ότι ορισµένα στοιχεία που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας είναι «ακουσίως» 

πλασµατικά. Η στήριξη της περιφέρειας θα πραγµατοποιηθεί µε νέες προσλήψεις 

εξειδικευµένου στην κατάρτιση µελετών προσωπικού. Υπενθυµίζεται ότι ως τώρα τα 

στοιχεία που αφορούσαν την πορεία των επιµέρους προγραµµάτων παρεχόταν από το 

Υπουργείο Οικονοµίας, το οποίο τα συγκέντρωνε από τα άλλα υπουργεία και τις περιφέρειες. 

Ορισµένα όµως υπουργεία υστερούν στην συλλογή στοιχείων από τους φορείς-δικαιούχους, 

που είναι πολλοί, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται καθυστερήσεις ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

εµφανιζόταν υψηλές δεσµεύσεις και απορροφήσεις διότι τα προγράµµατα ήταν απλά σε 

εφαρµογή, όπως για παράδειγµα τα οδικά έργα. Αντιθέτως ενώ το 52% του περίπλοκου και 

πολύπλοκου Προγράµµατος της Ανταγωνιστικότητας έχει ήδη προκηρυχθεί και το 32% 

καλύπτεται µε εντεταγµένα έργα και επενδύσεις, εµφανίζεται µε εκταµιεύσεις της τάξεως του 

12%. Ως τώρα στην πρώτη δέσµη 24 προκηρύξεων του προγράµµατος (έναντι των 6-7 του 

Υπουργείου Γεωργίας για παράδειγµα), συνολικού ύψους 2 δις ευρώ (32% του συνολικού 

προϋπολογισµού), εγκρίθηκαν περίπου 5.000 προτάσεις για συγχρηµατοδότηση. 
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Ήδη όπως αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται σε εφαρµογή 650 επιχειρηµατικά σχέδια 

στον τοµέα ίδρυσης επιχειρήσεων από γυναίκες και νέους, 1.500 προτάσεις αναβάθµισης 

τουριστικών καταλυµάτων και τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων (άλλες 850 

αξιολογούνται) και επιπλέον 1.230 προτάσεις αγοράς εξοπλισµού, αναδιοργάνωσης, 

απόκτησης τεχνογνωσίας ενώ περισσότεροι από 25.000 µικροί επιχειρηµατίες εκπαιδεύονται 

δωρεάν στους χώρους τους για την εξοικείωση τους µε τις εφαρµογές της πληροφορικής. 

Τέλος άλλες 1.500 προτάσεις επιχειρήσεων που αφορούν επενδύσεις και προγράµµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εκτέλεσης έργων στην έρευνα και 

στην τεχνολογία έχουν ήδη εγκριθεί. 

• Ανασυγκρότηση της υπαίθρου. 

Η ανάπτυξη της περιφέρειας περνά σε µεγάλο βαθµό και από τα προγράµµατα του 

Υπουργείου Γεωργίας, η πορεία των οποίων κάθε άλλο παρά ικανοποιητική θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως τώρα. Η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας και η αρµόδια γενική 

γραµµατεία προγραµµατισµού και εφαρµογών του Γ' ΚΠΣ δεσµεύτηκαν ότι ως το τέλος του 

2003 θα έχουν δροµολογηθεί όλα τα έργα και οι απορροφήσεις θα διπλασιαστούν. 

Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006» 

η εικόνα έχει ως εξής: έχει προκηρυχθεί το 81% της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος 

και έχουν ενταχθεί 344 έργα συνολικής δαπάνης 1.270 εκατ. ευρώ ( το 71% του 

προγράµµατος). Οι πληρωµές ανέρχονται σε 280 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα υποδιαιρείται 

στα εξής µέτρα: τις επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τη µεταποίηση και εµπορία 

γεωργικών προϊόντων, την µεταποίηση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων, την 

πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, την ταµίευση και εκµετάλλευση 

επιφανειακών απορροών και τις υποχρεώσεις για τις οµάδες παραγωγών. Επίσης έχει 

ενταχθεί στο πρόγραµµα µέρος της αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες και θα ενταχθούν 

µικρά δηµόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ανοιχτής 

πρόσκλησης. Για κάθε µέτρο τα επίσηµα στοιχεία αναφέρουν τα εξής: 

 

- Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις:  

 

Ως τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί πληρωµές ύψους 171,9 εκατ. ευρώ. Έχουν ενταχθεί 1.108 

σχέδια. Για τις δύο προηγούµενες προκηρύξεις, προϋπολογισµού 95,7 εκατ. ευρώ, αναφέρεται 

ότι η πρώτη έληξε στις 30/06/2002 και η δεύτερη στις 23/09/2002. 
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Μεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων:   

 Έχουν πραγµατοποιηθεί 2 προκηρύξεις οι οποίες έληξαν στις 02/11/2001 και στις 

31/10/2002 αντιστοίχως. Η πρώτη προκήρυξη ήταν προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ και η 

δεύτερη 150 εκατ. ευρώ. Με την πρώτη προκήρυξη υποβλήθηκαν 457 επενδυτικά σχέδια και 

εγκρίθηκαν τα 206, γεγονός που σηµαίνει ότι παρελήφθησαν υπερδιπλάσια επενδυτικά 

σχέδια από εκείνα που εγκρίνονταν. 

 

 - Υποχρεώσεις για οµάδες παραγωγών:   

 

  Έχουν ενταχθεί µόνο δύο έργα δαπάνης 2,8 εκατ. ευρώ και οι πληρωµές είναι 2,77 εκατ. 

ευρώ. 

 

Πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών:  

      

  Έχουν ενταχθεί 3.827 νέοι γεωργοί και οι πληρωµές φτάνουν τα 79,8 εκατ. .Ευρώ, γιατί έχει 

υποβληθεί στους δικαιούχους µόνο η πρώτη δόση της πριµοδότησης. Ως τώρα έχουν γίνει 

δύο προκηρύξεις, η µια έληξε στις 31/07/2002 και η άλλη στις 28/02/2003. Μέσω της πρώτης 

προκήρυξης αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν 2.497 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 22,1  

εκατ. Ευρώ, ενώ σε εξέλιξη  βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης επενδύσεων της δεύτερης 

προκήρυξης. 

 

Το πρόγραµµα για την αλιεία: 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αλιεία 2000-2006» δεν έχει προωθηθεί σηµαντικά ως 

τώρα και καταβάλλονται συντονισµένες προσπάθειες για να κερδηθεί ο χαµένος χρόνος. Ως 

τώρα έχουν ενταχθεί 63 έργα, προϋπολογισµού 142 εκατ. Ευρώ. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 499 εκατ. Ευρώ, αλλά οι πληρωµές 

ανέρχονται µόνο σε 23,9 εκατ. Ευρώ. Το πρόγραµµα υποδιαιρείται στα εξής µέτρα: τη 

διάλυση αλιευτικών σκαφών, την κατασκευή νέων σκαφών, τον εκσυγχρονισµό σκαφών, την 

προστασία αλιευτικών πόρων, την µεταποίηση και εµπορία, τις υδατοκαλλιέργειες, την 

προώθηση του προγράµµατος και τα αλιευτικά καταφύγια. 
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VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

1. Για τις ανάγκες της υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης από τις ΜΜΕ στο πλαίσιο 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ), η ελληνική επικράτεια 

υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες. Τα ποσοστά επιχορήγησης στις γεωγραφικές 

ενότητες έχουν ως εξής: 

• Γεωγραφική Ενότητα 1 : 35% 

• Γεωγραφική Ενότητα 2 : 40% 

• Γεωγραφική Ενότητα 3 : 45% 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Περιφέρεια Αττικής και νοµός 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας 

(πλην του νοµού Θεσσαλονίκης), 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής 
Ελλάδας και Κρήτης. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων 
Νήσων, επαρχία Τροιζηνίας της 
περιφέρειας Αττικής και όλα τα νησιά 
της χώρας πλην της νήσου Κρήτης. 

* πηγή: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ, Νοέµβριος 2002 

 

2. ∆υνητικοί δικαιούχοι στη θεµατική ενότητα «µεταποίηση» είναι οι υφισταµένες 

ΜΜΕ, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή οι υπό ίδρυση 

νέες ΜΜΕ ( µόνο για τις Γεωγραφικές Ενότητες 2 κ 3 ), που βρίσκονται εγκαταστηµένες ή 

θα εγκατασταθούν στην Ελληνική Επικράτεια. 

Αναλυτικότερα δυνητικοί δικαιούχοι ενισχύσεων είναι: 

Ι) Οι υφιστάµενες ΜΜΕ, που έχουν συσταθεί πριν από την υποβολή της επενδυτικής 
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πρότασης και τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πλην των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της 

κοινοπραξίας. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα µπορεί να είναι 

δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό επί του 

κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

Π) Οι υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ µόνο για την περίπτωση επενδύσεων στις γεωγραφικές 

ενότητες 2 και 3, που πρόκειται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες 

υποχρεούνται µετά την σύσταση τους να τηρήσουν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και 

να λειτουργήσουν µε τη νοµική µορφή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. 

 

VII. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ 

Η βελτίωση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων αποτελεί βασικό 

µέληµα της κυβέρνησης, αφού η ενεργοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτή 

που µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης της χώρας µας για τα 

επόµενα χρόνια και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. 

∆υστυχώς όµως πολλά προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ έχουν «κολλήσει». Η χαµηλή 

απορροφητικότητα που παρουσιάζεται σε αρκετά προγράµµατα είναι ευθύνη τόσο των 

διαχειριστικών αρχών όσο και των ιδιωτών. Πιο συγκεκριµένα, εκτός από τη δεδοµένη 

γραφειοκρατία που υπάρχει, έχει παρατηρηθεί άγνοια των αρµοδίων για τη διάρθρωση και το 

µέγεθος των ΜΜΕ, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων από 

τα προγράµµατα, ενώ αρκετές δράσεις προκηρύσσονται µε µεγάλες ασάφειες. 

Βέβαια, δεν είναι άµοιροι ευθυνών και οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προγραµµάτων είτε επειδή δεν επιθυµούν να αναλάβουν 

το ρίσκο να επενδύσουν σε µια γενικότερη αρνητική οικονοµική συγκυρία, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κάποιο αρχικό κεφάλαιο είτε επειδή δεν φροντίζουν να 

ενηµερωθούν κατάλληλα για τα προγράµµατα. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε και την «αδιαφορία» που δείχνουν οι 

τράπεζες να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηµατίες, οι οποίοι αντιµετωπίζονται µε µεγάλη 

δυσπιστία όπως φάνηκε και από το Β' ΚΠΣ . 

Ωστόσο, παραδείγµατα επιχειρηµατιών που εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράµµατα 

του Β' ΚΠΣ απέδειξαν πως όταν υπάρχουν καλές επιχειρηµατικές ιδέες και θέληση µπορεί 

ακόµα και ένας νέος άνθρωπος µε µικρό βαλάντιο να ξεπεράσει την γραφειοκρατία και να 

σταθεί αξιοπρεπώς σε αρκετές επιµέρους αγορές. 
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ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σε θανάσιµο εχθρό της επιχειρηµατικότητας αναδεικνύεται η γραφειοκρατία. Το σήµα 

κινδύνου εξέπεµψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου επεσήµανε ότι η 

γραφειοκρατία πνίγει κάθε πρωτοβουλία. 

Από παντού ακούγονται φωνές απόγνωσης. Παρά τη λήψη ορισµένων µέτρων από τον 

υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, το τέρας δεν περιορίζεται. Ο...εναγκαλισµός του 

είναι τόσο σφιχτός, που για ορισµένους αποβαίνει µοιραίος. 

Καλά τα µέτρα, γιατί δίνουν οξυγόνο, χαλαρώνουν λίγο το σφίξιµο, όµως δεν λύνουν 

το πρόβληµα. Χρειάζεται αποφασιστικό χτύπηµα της γραφειοκρατίας, αν θέλουµε να δούµε 

τη χώρα να βαδίζει µε επιτυχία τον ευρωπαϊκό δρόµο. 

Γιατί οι γραφειοκράτες δεν εννοούν να απεµπολήσουν τα προνόµια και την εξουσία που 

έχουν κατακτήσει. 

Και ο «Γολγοθάς» του Έλληνα ή του ξένου που θα επιχειρήσει να δηµιουργήσει µικρή 

ή µεγάλη επιχείρηση δεν έχει τελειωµό, «έχεις την εντύπωση ότι δεν θέλουν να 

δηµιουργούνται επιχειρήσεις», είναι τα λόγια ανθρώπου που αναλαµβάνει την διεκπεραίωση 

της διαδικασίας για την έκδοση των διαφόρων πιστοποιητικών, τις εγκρίσεις κλπ. Χρόνια 

κινείται σε αυτό τον χώρο και γνωρίζει καλά τι συµβαίνει εντός των τειχών της 

γραφειοκρατίας. Πολλά από τα εµπόδια είναι αποτέλεσµα διατάξεων που είχαν θεσπιστεί, 

όταν ο επιχειρηµατίας θεωρούνταν περίπου εχθρός του λαού. Αν, όµως, θέλουµε την 

οικονοµική πρόοδο και ανάπτυξη, ήρθε καιρός να τελειώνουµε µε τους νεκροθάφτες της 

επιχειρηµατικότητας. Ένα πρέπει να είναι το σύνθηµα: αφήστε την επιχειρηµατικότητα να 

ανθήσει. Ανοίξτε τα παράθυρα να µπει ζωογόνος αέρας και βοηθήστε να δηµιουργηθούν νέες 

επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ο τοµέας της µικροµεσαίας µεταποιητικής δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τόσο από άποψη ικανοποίησης εγχώριων καταναλωτικών αναγκών όσο και από 

άποψη προβολής και παρουσίασης της ελληνικής τεχνοτροπίας στον διεθνή χώρο. Είναι ο 

τοµέας που συµπυκνώνει και µορφοποιεί την Ελληνική ευρηµατικότητα και µε ορισµένους 

κλάδους του συντηρεί και αναπαριστά την πολιτιστική µας παράδοση και κληρονοµιά. Είναι 

όµως γνωστό ότι οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα. 

Η έλλειψη οργάνωσης, η πληµµελής επιχειρησιακή διοίκηση, η άγνοια των σύγχρονων 

τεχνικών µεθόδων και εξελίξεων, η έλλειψη πληροφόρησης, ο υπερκορεσµός ορισµένων 

µεταποιητικών κλάδων κ.λ.π. είναι τα κύρια σηµεία αδυναµίας των ΜΜΕ. Αρκετές 

προσπάθειες εκσυγχρονισµού του τρόπου λειτουργίας τους που έγιναν στο παρελθόν, ήταν 

ανεπιτυχές τόσο γιατί δεν ήταν δεοντολογικά µεθοδευµένες όσο και γιατί συγκρούστηκαν µε 

τη νοοτροπία και τις επιλογές της τότε εξουσίας. 

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας µας είναι 

αναµφισβήτητα σηµαντικός. Οι ΜΜΕ µε την επιχειρηµατική τους ευελιξία και την 

πολυµορφία της παραγωγής τους αποτελούν τη βασική υποδοµή για την ανάπτυξη της 

Ελληνικής οικονοµίας. Μπορούν να συντελέσουν αποφασιστικά στην αλλαγή του 

γενικότερου χαρακτήρα της οικονοµίας µας και στην κατάργηση της εξάρτησης από τους 

κεφαλαιοκρατικούς συντελεστές που την επηρεάζουν και τη διαµορφώνουν στα δικά τους 

µέτρα και συµφέροντα. Με τη χαρακτηριστική διασπορά τους σε ολόκληρο τον Ελλαδικό 

χώρο, οι ΜΜΕ, πλην του ότι συµβάλλουν στη σύµµετρη χωροταξική απασχόληση, 

παράλληλα η µεγάλη αριθµητική τους δύναµη και ο πολυπρόσωπος επιµερισµός των 

επιχειρηµατικών κερδών και της αµοιβής της εργασίας δηµιουργούν θετικές επιπτώσεις στη 

δικαιότερη κατανοµή του κατά κεφαλή εισοδήµατος και συντελούν σηµαντικά στη µείωση 

της ανεργίας. Η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη από µεθοδική και ολόπλευρη 

δραστηριοποίηση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας για ταχύρυθµη ανάπτυξη. 

Απαιτείται όµως τέτοια τακτική, ώστε, στην ενδιάµεση διαδροµή που θα µεσολαβήσει µέχρι 

του σηµείου της επιθυµητής οικονοµικής ανάπτυξης και ευρωστίας να εξισορροπούνται οι 

οικονοµικές ταλαντώσεις που συνεπάγεται η δυναµική προσπάθεια ανάκαµψη της 

οικονοµίας. Στην εξισορρόπηση λοιπόν αυτή αναλαµβάνουν σπουδαίο ρόλο οι ΜΜΕ 

κατάλληλα ενισχυµένες, ώστε, µε την προαναφερθείσα ευελιξία τους αλλά και µε την 
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ιδιόµορφη αντοχή τους και προσαρµοστικότητα ν' αποτελέσουν τα αντισηκώµατα των 

προσωρινών οικονοµικών χαλαρώσεων που ενδέχεται να παρατηρηθούν στη διαδροµή µέχρι 

την πλήρη οικονοµική άνθηση και ανάπτυξη. 

Είναι δηλαδή - χωρίς υπερβολή - οι παραγωγικές εκείνες δυνάµεις που θα δώσουν την 

µεγάλη ώθηση για το άλµα της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

Ο ρόλος όµως αυτός των ΜΜΕ είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Ειδικότερα, έχουν τη 

δυνατότητα να συντελέσουν αποφασιστικά στο να γίνει η χώρα µας ανταγωνιστική στο διεθνή 

οικονοµικό χώρο. Με την πολυµερή τους διείσδυση σ' όλους τους τοµείς παραγωγής και 

αγοράς προϊόντων µεταποίησης, µπορούν να εξουδετερώσουν τα ντόπια και ξένα µονοπώλια 

που διαταράσσουν την οµαλή λειτουργία της εγχώριας παραγωγής και αγοράς µε δυσµενή 

γενικότερο αντίκτυπο στην εθνική µας οικονοµία. Είναι ίσως οι αποτελεσµατικότερες 

δυνάµεις ενάντια στα τραστ των µονοπωλίων. Η ποικιλία της παραγωγής των µεταποιητικών 

επιχειρήσεων που καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το φάσµα των κοινωνικών αναγκών σε 

προϊόντα µεταποίησης εγχώριας παραγωγής συντελεί στη µείωση των εισαγωγών µε 

αποτέλεσµα τόσο τον περιορισµό εκροής συναλλάγµατος όσο και την διαµόρφωση των 

τιµών σε χαµηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, επειδή πολλές από τις µεταποιητικές 

δραστηριότητες δεν έχουν µεγάλες κεφαλαιουχικές ανάγκες ενεργοποιούν παραγωγικά και 

τις µικροαποταµιεύσεις του πληθυσµού, οι οποίες αθροιστικά, δεν είναι ευκαταφρόνητες σαν 

παραγωγικές επενδύσεις και κατά συνέπεια συντελούν έµµεσα στην εκτόνωση των 

πληθωριστικών πιέσεων. Αποτελούν ακόµη οι µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις τη 

βασική και µοναδική προϋπόθεση ύπαρξης και λειτουργίας των περισσότερων βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων καθότι σηµαντικό µέρος της βιοµηχανικής παραγωγής απορροφάται 

αποκλειστικά από τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Ποιόν λόγο ύπαρξης δηλαδή για παράδειγµα 

έχουν οι άλευρο βιοµηχανίες χωρίς τα αρτοποιεία ή τις βιοµηχανίες παραγωγής υφασµάτων 

χωρίς τα ραφεία και τις βιοτεχνίες ετοίµων ενδυµάτων; Είναι επίσης σπουδαίοι χώροι 

πρακτικής µαθητείας των νέων και συντελούν έτσι στην επιχειρηµατική διαδοχή και 

συνέχιση της Ελληνικής τεχνοτροπίας στον τοµέα της µεταποίησης. 

Στην ουσία το πρόβληµα της Ελληνικής οικονοµίας βρίσκεται στο προσκήνιο της 

θεωρητικής αντιµετώπισης και της πολιτικής σε ολόκληρη την µεταπολεµική περίοδο, όπου 

πραγµατοποιείται το ουσιαστικό πέρασµα της χώρας από την κατηγορία της αγροτικής στην 

βιοµηχανική οικονοµία. Ωστόσο η πολιτική που ακολουθήθηκε, ο τρόπος µε τον οποίο 

συντελέστηκε η ανάπτυξη και οι δοµές που δηµιουργήθηκαν, έχουν σα συνέπεια η 

οικονοµική ανάπτυξη να αποτελεί το ζητούµενο και το πρωταρχικό πρόβληµα της ελληνικής 

οικονοµίας. Σήµερα παρά τη µείωση του ειδικού βάρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
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στην οικονοµία της χώρας σε σχέση µε το παρελθόν, η συµβολή τους στη συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι σηµαντική. Συγκεκριµένα οι βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις καλύπτουν το 50% της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και στο σύνολο 

σχεδόν των επισκευαστικών εργασιών. Η συµµετοχή τους στην συνολική ακαθάριστη αξία 

της µεταποιητικής παραγωγής καλύπτει το 45% και στην προστιθέµενη αξία το 40% και 

συµπληρώνουν την προσφορά τους στη διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών µε το 

αξιοπρόσεχτο ποσοστό τους στις εξαγωγές προϊόντων της µεταποίησης. Οι αριθµοί 

αποδεικνύουν ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τεράστια εφεδρεία στον τοµέα της 

απασχόλησης και αµβλύνουν σηµαντικά το οξύτατο για την Ελλάδα πρόβληµα της ανεργίας. 

Η κατανοµή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την χώρα ακολουθεί περίπου την 

κατανοµή του πληθυσµού, 22% στην περιοχή της πρωτεύουσας και 78% στην υπόλοιπη 

χώρα. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι που αποτελούν και το κυριότερο οικονοµικό στήριγµα της 

υποτονικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην ύπαιθρο και στις περισσότερες 

επαρχιακές πόλεις. Περιοχές δηλαδή που υποφέρουν από την φτώχεια, την ανεργία και την 

αστυφιλία. 

Όλα τα παραπάνω σηµατοδοτούν την ωφελιµότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

στην οικονοµική ζωή της χώρας. Ωφελιµότητα που εκφράζεται και στο ότι το αντικειµενικό 

γεγονός της ύπαρξης τους φρενάρει ως ένα βαθµό, την διαδικασία µονοπώλησης της 

ελληνικής οικονοµίας από τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Ο ρόλος των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στις σηµερινές συνθήκες πρέπει να εξεταστεί σε σχέση µε το ξεπέρασµα της 

κρίσης που διαπερνά την Ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Το ξεπέρασµα της σηµερινής 

κρίσης προϋποθέτει µια νέα εσωτερική τάξη, µια αναδιάρθρωση στον τοµέα της παραγωγής 

αλλά και της κατανάλωσης, έναν αναπροσδιορισµό των στόχων και των µέσων, τον 

µετασχηµατισµό των κρατικών λειτουργιών και φυσικά ένα νέο συσχετισµό κοινωνικών και 

πολιτικών δυνάµεων, που θα κάνει τις επιλογές και θα τις µετατρέψει σε ενέργεια. Η 

σηµερινή περίοδος ευνοεί την κριτική εξέταση του προβλήµατος, είναι µια από τις στιγµές 

που διευκολύνουν την αναλυτική θεώρηση και τις πολιτικές επιλογές που επιτρέπουν να 

µπουν οι βάσεις για µια νέα µορφή ανάπτυξης. Το βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί 

είναι τι προσανατολισµό θα έχει η ζητούµενη νέα µορφή ανάπτυξης. Θα τείνει διαρκώς να 

βοηθήσει την ελληνική οικονοµία να απαλλαγεί από την οικονοµική πίεση που ασκεί πάνω 

της το ξένο κεφάλαιο ή θα αναπαράγει, µε ορισµένες βέβαια «βελτιώσεις» την σηµερινή 

κατάσταση; Θα βοηθάει στην απόκτηση αυτοδυναµίας από την Ελληνική οικονοµία ή θα 

εντείνει τον συµπληρωµατικό της χαρακτήρα; Θα αξιοποιεί πλήρως τις εγχώριες δυνατότητες 

ή θα συνεχίσει να στηρίζεται σε ξένα δεκανίκια; Θα έχει σαν κατεύθυνση την άµβλυνση του 
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διαρθρωτικού προβλήµατος της ελληνικής βιοµηχανίας ή θα διατηρήσει την ανορθολογική 

της οργάνωση; Και κυρίως θα έχει σαν στόχο την βελτίωση της ζωής, την αύξηση της 

απασχόλησης και την καλυτέρευση του εισοδήµατος των εργαζοµένων; 

Η δυνατότητα για τις νέες εναλλακτικές λύσεις στα τρία κεντρικά ερωτήµατα που 

αντιµετωπίζει οποιαδήποτε πολιτική ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη για ποιόν, ανάπτυξη ποιών 

µεγεθών, ανάπτυξη µε ποιόν τρόπο, αποτελεί σήµερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία και 

υλοποιήσιµη προοπτική. 

Η σωστή αντιµετώπιση προϋποθέτει συνολικές και συνδυασµένες λύσεις στο πρόβληµα 

της εκβιοµηχάνισης, στο πρόβληµα της απασχόλησης, στο πρόβληµα του περιβάλλοντος, 

στο πρόβληµα της περιφερειακής ανάπτυξης. Προϋποθέτει δηλαδή µία παραγωγική και 

περιφερειακή ανασυγκρότηση της οικονοµίας. Πέρα από αυτό απαιτείται µία ανάπτυξη 

γρήγορη και ταχύρυθµη. Και κάνει την ανάγκη αυτή πιο επιτακτική το πρόβληµα της 

ανεργίας. 

Ανασυγκρότηση όµως της οικονοµίας σηµαίνει επενδύσεις, σηµαίνει τοποθετήσεις ή 

µετακινήσεις κεφαλαίων. Πως θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις; Από ποιόν; Ποιος θα είναι ο 

αποφασιστικός µοχλός µιας τέτοιας, αναδιάρθρωσης; Κατά την άποψη µας βασικός φορέας 

που θα σηκώσει το βάρος µιας τέτοιας νέας ανάπτυξης, είναι το κράτος, ο δηµόσιος τοµέας 

της οικονοµίας. Ο τοµέας αυτός πρέπει να διευρυνθεί αποφασιστικά. Μια διεύρυνση τέτοια 

που θα έχει σαν αποτέλεσµα να διευρυνθεί η οικονοµική βάση πάνω στην οποία µπορεί να 

στηριχθεί ένα οικονοµικό και κοινωνικό πρόγραµµα. Είναι ανάγκη να αποκτήσει ο δηµόσιος 

τοµέας τη δυνατότητα να παίζει βασικό και προωθητικό ρόλο για ολόκληρη την οικονοµία, 

σε µία αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση. 

Οι ιδιωτικές µονοπωλιακές επιχειρήσεις ούτε θέλουν ούτε µπορούν ούτε πρέπει να 

αναλάβουν την ευθύνη της αναδιάρθρωσης. ∆εν θέλουν γιατί αυτή περιέχει επιχειρηµατικούς 

κινδύνους που δεν θέλουν ν' αναλάβουν. ∆εν µπορούν γιατί, για τις νέες επενδύσεις, 

απαιτούνται τεράστια κεφάλαια που δεν µπορούν να διατεθούν απ' την πλειοψηφία των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος δεν πρέπει γιατί το δικό τους συµφέρον δεν µπορεί να 

συµβιβαστεί µε τις απαιτήσεις µιας οικονοµικής διάρθρωσης που να αντιστοιχεί στις ανάγκες 

τις χώρας. 

Η αναπτυξιακή διαδικασία είναι κοινωνική διαδικασία και σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να περιοριστεί στα όρια του συµφέροντος της ιδιωτικής εκµετάλλευσης. 

Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη βάση µιας 

πολιτικής κινήτρων που θα τις ενθαρρύνει να ενταχθούν σε συνεταιρισµούς και 

κοινοπραξίες. Στα πλαίσια µιας τέτοιας πολιτικής πρέπει να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις 
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που θ' αναχαιτίζουν τον ανταγωνισµό των µονοπωλίων και θα δηµιουργούν εύκρατο κλίµα 

για την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Αναµφίβολα στα πλαίσια των νέων εσωτερικών οικονοµικών σχέσεων που θα 

διαµορφωθούν θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και η φιλοσοφία των σχέσεων µε τις άλλες 

χώρες. Η τεράστια διεθνοποίηση της παραγωγής, σε συνδυασµό µε τον "ανοιχτό" χαρακτήρα 

της ελληνικής οικονοµίας κάνουν επιτακτική την ανάγκη κρατικού ελέγχου των διεθνών 

ανταλλαγών. Κάνουν αναντικατάστατη ανάγκη την άµεση παρέµβαση του κράτους στους 

τοµείς του εξωτερικού εµπορίου. Η ανεξάρτητη οικονοµική πορεία του τόπου, έξω από 

δεσµεύσεις και εντάξεις, αλλά στη βάση της ανάπτυξης από την οποία θα προκύψει αµοιβαία 

ωφέλεια, προβάλλει σαν η µόνη λύση για την αυτοδύναµη, ισόρροπη και ολόπλευρη 

ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια του µοντέλου ανάπτυξης, που περιγράψαµε σηµειώσαµε ότι οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο. Ωστόσο για να 

εκφραστούν σωστά και αποτελεσµατικά οι δυνατότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

είναι απαραίτητο να παρθούν υποβοηθητικά µέτρα που θα απελευθερώσουν τις δηµιουργικές 

δυνάµεις. Τέτοια µέτρα πρέπει να αποβλέπουν: 

1. Στην διευκόλυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο τους. Με 

κατάλληλες νοµικές δοµές πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση 

και την προώθηση όλων των µορφών συνεργασίας ανάµεσα στις οµοειδείς µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

2. Στην προστασία τους από τον άνισο ανταγωνισµό που προωθεί η 

συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λίγες επιχειρήσεις. 

3. Στην ανάδειξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε βασικό φορέα µιας 

γνήσιας περιφερειακής ανάπτυξης. 

4. Στην χορήγηση κινήτρων οικονοµικής ανάπτυξης που θα δώσουν τη 

δυνατότητα για τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού και την προώθηση των 

καινοτοµιών στην παραγωγή. 

5. Στην άρτια επαγγελµατική εκπαίδευση των νέων που θα επανδρώσουν τους 

παραγωγικούς χώρους. 

Για µας είναι καθαρό ότι τελικά η κατεύθυνση που θα πάρει η πορεία των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο µέλλον θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την κατεύθυνση 

που θα πάρουν οι αγώνες των ενδιαφεροµένων σήµερα, για τα σηµερινά καυτά τους 

προβλήµατα. 
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                                           Ι. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ 

 Η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων,  διαφέρει από χώρα σε χώρα και κυµαίνεται από 
17% στην Ουγγαρία έως 71,1% στις ΗΠΑ .  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: UCLA, World Internet Report 2003 

 

Αν βέβαια προχωρήσουµε σε σύγκριση των δεδοµένων σε περισσότερες χώρες, µε 

µεγάλες κοινωνικές και οικονοµικές διαφορές, το χάσµα στη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι ακόµα µεγαλύτερο. Κατά πάσα πιθανότητα, οι διαφορές αυτές δεν 

σχετίζονται µόνο µε την οικονοµική και τεχνολογική πραγµατικότητα σε κάθε µία από αυτές 

τις χώρες. Οπωσδήποτε, η οικονοµική κατάσταση µιας χώρας σαφώς επιδρά στη διείσδυση 

των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι ότι η χρήση 

της τεχνολογίας εξαρτάται εξίσου από κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες, οι οποίοι 

και προδιαγράφουν την αποδοχή της κάθε τεχνολογίας σε κάθε χώρα ή περιφέρεια. 

 
 

Κατηγοριοποίηση των χωρών ανάλογα µε τη διείσδυση των πληροφοριακών συστηµάτων στο 

σύνολο των επιχειρήσεων 

ΧΑΜΗΛΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ 

(λιγότερο από 20% του 

πληθυσµού συνδέονται στο 

διαδίκτυο).  

 
Αργεντινή, Βουλγαρία, 

Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, 

Λετονία, Λιθουανία, Μεξικό, 

Πολωνία, Ρουµανία, Σερβία – 

Μαυροβούνιο, Ταϊλάνδη και 
Ουκρανία  

ΜΕΤΡΙΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ 

(20 έως 40% του πληθυσµού 

συνδέονται στο διαδίκτυο). 

 

Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, 
Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, 

Μαλαισία, Σλοβακία, Ισπανία, 

Τουρκία. 

ΥΨΗΛΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ 

(περισσότερο από 40% του 

πληθυσµού συνδέονται στο 

διαδίκτυο). 

 
Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, 

∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία, 

Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, 

Ισραήλ, Νότια Κορέα, 

Ολλανδία, Νορβηγία, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και ΗΠΑ. 

 

Η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων σε 
επιλεγµένες χώρες 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 59,2% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 45,9% 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17.5% 

ΙΤΑΛΙΑ 31,2% 

ΙΑΠΩΝΙΑ 50,4% 

ΚΟΡΕΑ 60,9% 

ΜΑΚΑΟ 32,9% 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 40,8% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 36,4% 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 66,1% 

ΤΑΪΒΑΝ 24,2% 

ΗΠΑ 71,1% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Γενικά για τον ακριβή καθορισµό της οικονοµικής έννοιας της "επιχείρησης" οι 

απόψεις των οικονοµολόγων µάλλον συγκρούονται. Σαν κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα 

µιας επιχείρησης άλλοι προτείνουν τη συγκέντρωση των παραγωγικών µέσων και την τεχνο-

παραγωγική διαρρύθµιση αυτών, άλλοι την αναδοχή του κινδύνου. Άλλοι το µέγεθος και την 

έκταση των εργασιών, άλλοι το οικονοµικό κίνητρο, ενώ κάποιοι άλλοι ακόµη, προσθέτουν 

ως απαραίτητους όρους την παραγωγή για άγνωστους καταναλωτές και την αυτοτέλειά της. 

                                               

                                                          Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία - γνωρίσµατα µιας επιχείρησης είναι τα ακόλουθα που 

αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις: 

1. Οικονοµική µονάδα που να προϋποθέτει µόνιµο συνδυασµό συντελεστών παραγωγής 

2. Οικονοµική µονάδα αυτοτελής. 

3. Η παραγωγή της ν΄ απευθύνεται σε άγνωστο καταναλωτικό κοινό και τέλος 

4. Να µην είναι πρωτογενής, αλλά να διαµορφώνεται σε ορισµένο κοινωνικοοικονοµικό 

περιβάλλον χαρακτηριζόµενο τόσο εις χρήµα αποτίµηση, όσο και στην επιδίωξη κέρδους. 

                                

 

ΙΙ.ΕΙ∆Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Γενικά οι επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα εκ του αντικειµένου της δράσης τους, του 

ιδιοκτησιακού επιχειρηµατικού κεφαλαίου, εκ της νοµικής µορφής τους και κατά µέγεθος: 

Επιχειρήσεις εξ αντικειµένου δράσης 

1. Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής. 

2. Επιχειρήσεις παραγωγής ή µεταποίησης ή µετασχηµατισµού. Στη κατηγορία αυτή 

εντάσσονται όλες οι Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες. 

3. Επιχειρήσεις γενικού εµπορίου, ή εµπορικές. 

4. Επιχειρήσεις ασφαλιστικές. 

5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

6. Τραπεζικές επιχειρήσεις. 

7. Επιχειρήσεις µεταφορών, που διακρίνονται σε χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες. 
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Επιχειρήσεις εκ του φορέα τους 

1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

2. ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

3. Μικτές επιχειρήσεις 

Νοµικές µορφές επιχειρήσεων 

1. Ατοµικές 

2. Εταιρικές 

• Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

• Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.) 

• Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

• Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) 

• Ανώνυµη ναυτιλιακή εταιρεία (Α.Ν.Ε.) 

• Συνεταιρισµός 

• Συµπλοιοκτησία 

Επιχειρήσεις κατά µέγεθος 

1. Μικρές επιχειρήσεις 

2. Μεσαίες επιχειρήσεις 

3. Μεγάλες επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις κολοσσοί 

 

Τελευταία αναφέρονται και οι "µικροµεσαίες επιχειρήσεις" (ΜΜΕ), όχι τόσο ως ενδιάµεση 

κατηγορία των δύο πρώτων, αλλά αθροιστικά αυτών, για λόγους πολιτικής ανάπτυξης και 

ένταξής τους σε προγράµµατα επιχορηγήσεων.                             

 

ΙΙΙ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Σήµερα µια επιχείρηση αποτελεί ένα νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται 

στο κοινωνικό σύνολο µε ένα σύνολο πόρων τόσο έµψυχων όσο και άψυχων. Κύριος στόχος 

της είναι η επίτευξηκέρδους (κερδοφορίας). Η κερδοφορία αυτή αποδίδεται σε χρηµατικές 

µονάδες. Οι έµψυχοι πόροι της επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, 

δηλαδή το σύνολο των εργαζοµένων σ΄ αυτή (εργάτες, υπάλληλοι και στελέχη). Όσον αφορά 

τους άψυχους πόρους, αυτοί συνίστανται στις εγκαταστάσεις (εργοστάσια, καταστήµατα, 

γραφεία, αποθήκες κ.α.), τον πάσης φύσης εξοπλισµό (µηχανικό, ηλεκτρονικό, 

επικονωνιακό, µέσα µεταφοράς κ.λπ.), στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως 
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π.χ. η επωνυµία, το εµπορικό σήµα (λογότυπο) και η υπεραξία (φήµη), και τέλος στα 

διάφορα άλλα στοιχεία που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της λειτουργίας της επιχείρησης 

(π.χ. τεχνογνωσία, χρηµατικά διαθέσιµα, αποθέµατα κ.α.). 

Η επιχείρηση προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά χωρίζεται σε διάφορα τµήµατα 

ανάλογα µε τα κατάλληλα κριτήρια που οµαδοποιούν τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες 

της ή που επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή οργάνωσή της. Μία πολύ συνηθισµένη, απλή 

αλλά και λειτουργική διάρθρωση σύγχρονης εταιρικής επιχείρησης είναι κατά το ακολουθο 

οργανόγραµµα διάρθρωσης:  

Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο µε τους κολοσιαίους πολυεθνικούς οµίλους και 

τις εκατοντάδες θυγατρικές, µε τις συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι δοµές γίνονται 

πολύ πιο σύνθετες και πολύπλοκες. 

 

            ΙV. ΜΕΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ελλάδα 

ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, Α∆ΕΛ., AEΙΦΟΡΟΣ, AGRINO, AGRIPAN, ΑΓΝΟ, ΑΙΟΛΙΣ, 

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, AQUAVEST, ARAL, ΑΡΓΗΣ, ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ- Sirios 

Village, ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, BDO, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ, DEMIL, CIVITAS, ∆OMIKH 

ENEΡΓEIAKH, DRAPA CHEMIE, ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ, ΕΒΡΟΣΤΡΩΜ, ΕΛΑΝΚΟ, ΕΛΠΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ENOIA, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ, EURISKO, GINKGO, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ, ΗΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, INTERNATIONAL ILIOS COTACHEM, 

JOHNSON & JOHNSON, ΚΑΙΡ, KNORR HELLAS, ΚΟΛΙΟΣ, ΚΡΙΑΡΑΣ-CRETALAT, 

ΚΡΙΣΠΑΝ, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΛΑΒ∆ΑΣ, ΛΑΡΚΟ, Ι.Ν.ΛΕΟΥΣΗΣ, ΜΕΛ, NAMA, 

NESTLE, NETCOM, ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΓΑΛ, PROFIL 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, SIEMENS METERING, SALIGAR, ΣΕΙΡΙΟΣ, SOVEL, ΣΠΑΝΟΥ∆Η- 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, VITA, ΦΑΡΜΑΧΗΜ, 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ (∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ). 

Εξωτερικό 

A.N.D. International (Γαλλία), ARENE (Γαλλία), CARLBRO a/s Enery & Environment 

(∆ανία), ECOCLUB (Ιταλία), ENERGON GmbH (Aυστρία), FILAS (Ιταλία), FIRDOS 

(Συρία), G&L Wien (Aυστρία), GPC (Γαλλία, ITER (Ισπανία), MAWRED (Συρία), 

OREADE-BRECHE (Γαλλία), SWECO International (Σουηδία), TALOS (Κύπρος), 

TRAPEC (Ρουµανία), Vaasa Polyt. (Φιλανδία), VLAR (Βέλγιο). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συµπερασµατικά λοιπόν θα λέγαµε, ότι ο ρόλος και η συµβολή των ΜΜΕ σε µια 

αυτοδύναµη αποκεντρωµένη ανάπτυξη της χώρας µας είναι ουσιαστικός και 

αναντικατάστατος. Η συµβολή τους στην αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η οικονοµία µας όπως ανεργία, πληθωρισµός, αξιοποίηση εγχώριων πρώτων 

υλών, υλοποίηση  τοπικών αναγκών της κατανάλωσης, προώθηση  των καινοτοµιών   είναι   

καθοριστική.   Οι   µικροµεσαίες   επιχειρήσεις   µπορούν   να αποτελέσουν δυναµικούς 

πυρήνες ανάπτυξης. Η άποψη που επικρατεί ότι η χαµηλή παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας οφείλεται κυρίως στις ΜΜΕ δεν ευσταθεί. Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις παρά το δυσµενές οικονοµικό, τεχνολογικό   και  οργανωτικό  

περιβάλλον  µέσα  στο   οποίο   αναπτύσσονται και λειτουργούν και τις εσωτερικές 

αδυναµίες των ίδιων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχουν µέτριους δείκτες 

αποδοτικότητας αλλά καλύτερους δείκτες δραστηριότητας. Τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν σήµερα οι ΜΜΕ οφείλονται τόσο στο δυσµενές περιβάλλον - νοµικό, 

θεσµικό, οικονοµικό και τεχνολογικό πλαίσιο - µέσα στο οποίο λειτουργούν και 

αναπτύσσονται οι ΜΜΕ όσο και στη δοµή και διάρθρωση τους. Η γραφειοκρατία, 

πολυνοµία, η µερική και ελλιπής πληροφόρηση, εκπαίδευση και γνώση της αγοράς, 

προβλήµατα που συνδέονται µε την προµήθεια πρώτων υλών, την φορολογία, την περίθαλψη 

και κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και προβλήµατα οργάνωσης, διοίκησης και 

τεχνολογικού εξοπλισµού που αντιµετωπίσουν οι ΜΜΕ, αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη τους. Η άµεση και ριζική αντιµετώπιση των παραπάνω 

προβληµάτων, θα συµβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και  θα  

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Η κοινωνικοποίηση του τραπεζικού 

συστήµατος, των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών   κοινής   ωφέλειας   θα   

συντελέσει   αποφασιστικά   στην   άρση   των αντικινήτρων που αντιµετωπίζουν οι 

µικροµεσαίοι και στη βελτίωση της κατανοµής των κοινωνικών πόρων. Απαιτείται η άρση 

των αντικινήτρων για την αύξηση της συµµετοχής των µικροµεσαίων στις πιστώσεις και την 

κατανοµή των κοινωνικών πόρων ανάλογα µε την συµβολή του κάθε παραγωγικού τοµέα 

στη διαµόρφωση του εθνικού   προϊόντος.   Απαιτείται   η   πολιτεία   να   απλοποιήσει   τις   

διαδικασίες χρηµατοδότησης των ΜΜΕ, οι τράπεζες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες 

που ήδη καταβάλλουν για την τροποποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών για την 

υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Καθώς επίσης και οι ίδιες οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον προγραµµατισµό και οργάνωση των δραστηριοτήτων τους. 
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Ο ρόλος και η σηµασία των ΜΜΕ στην ανάπτυξη των καινοτοµιών είναι καθοριστικός.  Η 

ανάπτυξη  των συνεταιρισµών και κοινοπραξιών αποτελεί µια δυναµική διέξοδο για την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων στο χώρο των ΜΜΕ και τη   ριζική   αντιµετώπιση  

των προβληµάτων προµήθειας  πρώτων υλών και προώθησης πωλήσεων. 

Οι αναπτυξιακοί οργανισµοί που στόχο τους έχουν την ενίσχυση των ΜΜΕ µπορούν να 

προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Παρά την σηµαντική βελτίωση της λειτουργίας τους και 

αποδοτικότητας τους απαιτείται η γρήγορη και ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών 

τους για να µπορούν να εξυπηρετούν άµεσα και αποτελεσµατικά τον µικροµεσαίο 

επιχειρηµατία. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι καµία κυβερνητική πολιτική για αλλαγή των 

δοµών και ισορρόπηση κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς 

την ενεργή συµµετοχή των ιδίων των ενδιαφεροµένων. 

Αποτελούν λοιπόν γενικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βασική και άρρηκτη συνάρτηση για 

την αποτελεσµατική αλυσιδωτή λειτουργία της οικονοµίας, γιατί ένα αποτελεσµατικό 

οικονοµικό σύστηµα στηρίζεται σε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: το ένα είναι ότι η 

παραγωγή δεν είναι οργανωµένη µόνο σε µονάδες µεγάλου βιοµηχανικού µεγέθους αλλά 

βασίζεται και στο χαµηλό λειτουργικό και παραγωγικό κόστος. Το άλλο είναι ότι το 

οικονοµικό σύστηµα πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτο και ευπροσάρµοστο ώστε να 

ικανοποιεί τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών από τις οποίες 

πηγάζουν οι παραγωγικές επιλογές των επιχειρήσεων τόσο σε ποικιλία ειδών όσο και σε 

ποσότητες. Σε αυτόν λοιπόν τον συνδυασµό συντελούν κατά κύριο λόγο οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µε την προσαρµοστικότητα και την επιχειρηµατική τους ευελιξία, την µεγάλη 

αριθµητική τους παρουσία και την πολυποίκιλη παραγωγή τους µε παράλληλη συµβολή στη 

διαµόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, στην εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής 

σε σχέση µε την απασχόληση και την δηµιουργία σταθερών ευνοϊκών συνθηκών και 

προϋποθέσεων για µια ανθηρή και αυτάρκη εθνική οικονοµία. 

Η µικρή επιχείρηση εξακολουθεί να είναι η λύση για πολλούς Έλληνες, η ιδανική εφαρµογή 

για την ανάπτυξη και δηµιουργικότητα µέσα από την αυτοαπασχόληση, παρέχοντας 

παράλληλα σηµαντικές ευκαιρίες για οικονοµική ανέλιξη. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε γενναία βήµατα. Να µειώσουν 

το κόστος λειτουργίας τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που 

προσφέρουν, να επεκταθούν σε νέες αγορές, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της 

εργασίας επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, στις νέες τεχνολογίες στην 

έρευνα και στην καινοτοµία. Έτσι θα εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα και την περαιτέρω 

ανάπτυξη τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1 

 

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-12-2004 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/28-6-2006) 

2. ΝΟΜΟΣ 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22-12-2006) 

3. ΝΟΜΟΣ 3631/2008, άρθρο 7 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α΄/29-1-2008) 

4. ΝΟΜΟΣ 3752/2009, άρθρα 3 και 4 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/4-3-2009) 

 

2 

≪Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη 

και την Περιφερειακή Σύγκλιση≫ 

 

3 

1 Στο κείµενο που ακολουθεί ενσωµατώθηκαν οι τροποποιήσεις που έχουν 

θεσπιστεί µε το άρθρο 25 του Ν. 3470/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (µπλε 

χρωµατισµός) και το άρθρο 7 του Ν. 3631/2008 (πορτοκαλί χρωµατισµός) και τα 

άρθρα 3 και 4 του Ν.3752/2009 (πράσινος χρωµατισµός). 

Η ≪άτυπη κωδικοποίηση≫ έγινε για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων της 

λειτουργίας του επενδυτικού νόµου και δεν υποκαθιστά τα κείµενα των αντίστοιχων 

νόµων, όπως δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τα οποία φυσικά 

υπερισχύουν και για τις τυχόν παραλείψεις, διαφοροποιήσεις ή και τις αµφισβητήσεις 

ανακύψουν κατά την ανάγνωση του περιεχοµένου των κατωτέρω σε ισχύ 

νοµοθετικών διατάξεων. 

 

4 

 

Με σκοπό την ενδυνάµωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την ενίσχυση της 
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επιχειρηµατικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση ενέργειας και την επίτευξη της 

περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη 

ενισχύσεων: 

1. Στα υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια παρέχονται 

τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

(α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ηµόσιο χρηµατικού 

ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού 

σχεδίου. 

(β) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το 

ηµόσιο 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 ηµόσιο, για µια διετία, 

τµήµατος του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης 

τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης. 

2. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων, παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

(α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(β) Φορολογική απαλλαγή 

(γ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

3. Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 µπορεί να γίνει συνδυασµός 

περισσοτέρων ενισχύσεων. 

Fς επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος νόµου θεωρούνται οι επενδύσεις, τα 

επιχειρηµατικά σχέδια και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης . 

4. Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του παρόντος νόµου είναι σύµφωνο µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 

 Όπου στο κείµενο του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθµ. 
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1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 

της Επιτροπής 

της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 

την κοινή αγορά 

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 

κατηγορία). 

την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. 

5. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως εθνικό καθεστώς ο παραπάνω 

εγκεκριµένος Χάρτης καθώς και οι κατευθυντήριες Γραµµές και οι Κανονισµοί σχετικά 

µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

∆ιαίρεση της Επικράτειας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, η 

Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως εξής : 

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των 

Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών αυτών που 

εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, 

Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(Κυκλάδων,  ∆ωδεκανήσου), τους 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 Αττικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς) 

καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας). 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (Καβάλας, ∆ράµας, 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 
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τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η ισχύς της οποίας διαρκεί 

δύο (2) έτη από την έκδοσή της, καθορίζονται τα κράτη της αλλοδαπής και οι 

συγκεκριµένες περιοχές αυτών, για τις οποίες έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 3, µε την οποία προβλέπεται η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ορισµένα 

επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται στα κράτη αυτά. 

Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών 

διατάξεων του παρόντος: 

(α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

(β) Τα κριτήρια βαθµολόγησης. 

(γ) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. 

(δ) Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. 

(ε) Η προθεσµία ολοκλήρωσης. 

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόµου αυτού υπάγονται τα ακόλουθα 

επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας, τα οποία κατανέµονται σε πέντε (5) κατηγορίες προκειµένου να 

οριστούν οι παρεχόµενες ενισχύσεις. 

(α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα: 

(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και 

αδρανών υλικών. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(ii) Επενδυτικά σχέδια σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής 

αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή 

αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και οµάδες παραγωγών ή 

ενώσεις οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 

Κοινοτική νοµοθεσία, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή Υπουργική απόφαση 

της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 

κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας µη 

προερχόµενα από µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται µε την 

κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου .(Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου και 

βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισµένου ή 

ηµιεσταυλισµένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) 
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σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή Υπουργική 

απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 2) 

(β) Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα: 

(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης 

βιοµηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόµευσης και αξιοποίησης 

µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνουν εξοπλισµό κοπής και 

επεξεργασίας . (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(ii) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια . (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 

2) 

(iii) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης όπως ορίζεται στην 

Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ) 

(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία  

 

2)  Οι ανωτέρω 5 κατηγορίες, στις οποίες κατατάσσονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων 

σύµφωνα µε το 

άρθρο αυτό, έχουν εναρµονισθεί, προς διευκόλυνση, µε τις 2 νέες αντίστοιχες κατηγορίες 

που υιοθετεί το 

άρθρο 4 για τον ορισµό των ποσοστών χρηµατοδότησης. 

7 

(iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(v) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών καυσίµων από 

βιοµάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη 

χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας  

(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(vi) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και 

ειδικότερα την αιολική, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα, 

ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού και θερµότητας. Επίσης επενδυτικά σχέδια παραγωγής 

ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια, εξαιρουµένων των σχεδίων 

παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος µεγαλύτερης 

από 2MW 1(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vii) Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού. (Fς προς τα 
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ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(viii) Επενδυτικά σχέδια για τη µετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νοµούς 

Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών 

Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδοµές και 

προβλέπεται η εγκατάστασή του 1(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(ix) Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων 

γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας 

προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε 

παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήµατα 

βιοµηχανικού χαρακτήρα (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(x) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 

κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, 

προερχόµενων από µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται µε την 

κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου  

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(γ) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού: 

(i) 'Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών 

αστέρων (3*), πρώην Β' τάξης 1(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(ii) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων ή ξενοδοχειακών 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) 

H εξαίρεση της δεύτερης πρότασης της ανωτέρω υποπερίπτωσης καταλαµβάνει τα 

επενδυτικά σχέδια των 

οποίων οι αιτήσεις άδειας παραγωγής υποβάλλονται στους αρµόδιους φορείς µετά την 

ηµεροµηνία 

κατάθεσης του παρόντος νόµου στη Βουλή των Ελλήνων, ήτοι την 22-01-2009. 

8 ευρώ (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iii) 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 
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γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, µε την προϋπόθεση ότι µε τον 

εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων 

αστέρων (4*) (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iv) 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 

τεσσάρων αστέρων (4*), µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών  

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(v) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης. (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vi) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης  

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vii) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(viii) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(ix) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών . (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(x) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής 

(µαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε 

φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') .(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 1) 

(xi) 'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκόλφ. (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(xii) 'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.  

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(xiii) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων τουρισµού υγείας . (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(xiv) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού-αθλητικού 

τουρισµού (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 
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(xv) 'Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός θεµατικών πάρκων που αποτελούν 

οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το 

τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και 

υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων κατ΄ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης 

σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας 

(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(xvi) 'Ίδρυση 

επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την 

τουριστική ανάπτυξη της χώρας (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα 

(i) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών 

επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για την δηµιουργία εµπορευµατικών 

σταθµών, εµπορευµατικών κέντρων και διαµετακοµιστικών κέντρων, όπως 

αυτά θα οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του 

παρόντος άρθρου (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(ii) Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών ή και εµπορικών επιχειρήσεων, υπο 

ενιαίο φορέα, για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και 

τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων, 

όπως αυτά θα οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του 

παρόντος άρθρου (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας – 

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iv) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και 

συναφούς εξοπλισµού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή 

επιχειρήσεις, σε επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών κλπ. ή άλλης γεωγραφικής 

περιοχής µε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 1) 

(v) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 

ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία βασίζονται στην 

ευρυζωνική υποδοµή (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 1) 

(vii) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης 

βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
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δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια 

ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: 

νέα κατηγορία 1) 

(viii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών µε την εφαρµογή εξαιρετικά 

προηγµένης τεχνολογίας όπως θα εξειδικευθούν µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επίσης, επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας 

µεγάλων οργανωµένων αποθηκευτικών συγκροτηµάτων και παροχής 

υπηρεσιών διάθεσης – εκχώρησης επιµέρους αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων, σε βιοµηχανικές επιχειρηµατικές περιοχές (Β.Ε.ΠΕ), καθώς 

και υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης σε επιχειρήσεις της χώρας  

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(ix) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 

ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιµών ελέγχου και 

διακριβώσεων. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(x) Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων 

και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται 

στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, καθώς και 

χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και 

σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού ή 

συνεταιρισµούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη 

µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 

εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(xi) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίµων, αερίων καυσίµων και 

υγραερίων, για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την 

προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών καυσίµων αερίων καυσίµων και 

υγραερίων σε νησιά (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(xii) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς 

ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και 

αποµακρυσµένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίµνιες περιοχές. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής 

Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές.(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 

1) 
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(xiii) Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και 

αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 

και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου – 

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 2) 

(xiv) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δηµόσιας χρήσης κλειστών 

σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 

τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο 

Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των µόνιµων 

αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από 

επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και 

πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή 

επέκταση δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων ή και ηµιεστεγασµένων σταθµών 

φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων τουλάχιστον 

τριάντα (30) θέσεων (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1). Τα επενδυτικά σχέδια της 

υποπερίπτωσης αυτής δύνανται να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες βάσει 

σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου και παραχώρησης χρήσης, µε Ο.Τ.Α. α΄ 

ή β΄ βαθµού. 

(xv) Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας, Ιερές µονές 

καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και 

εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς 

και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή κτιρίων τους 

σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και 

χειροτεχνίας. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 2) 

(ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των 

περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος: 

(i) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της 

ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και 

αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού. (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 
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(ii) Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, 

επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, καθώς και 

συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. (Fς 

προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το 

επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά τον 

εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από 

αυτήν προκύπτει µείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης ενέργειας. 

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή 

προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. (Fς προς 

τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(v) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό εργαστηρίων 

εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας. – 

 (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(vii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία και 

εµπορευµατοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών. (Fς προς τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(viii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων ή και υπηρεσιών (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(ix) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων 

συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών 

συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για την δηµιουργία 

επέκταση ή και ανάπτυξη στον χώρο του βιοµηχανοστασίου στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας (Fς προς τα 

ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα κατηγορία 1) 

(x) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
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µονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών 

υλικών από αυτά. (Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: 

νέα κατηγορία 1) 

(xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) 

επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία 

από τη σύστασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και 

µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, 

και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 

1.500.000 ΕΥΡF και Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου 

πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους 

έχει παρέλθει τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών 

µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού 

κόστους 1.500.000 ΕΥΡF, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου 

συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡF που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, 

διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, 

καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε ένα η 

περισσότερους από τους επόµενους στόχους: 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά, 

• Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων ή και Υπηρεσιών. 

• Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων 

προϊόντων, υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως 

διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών της επιχείρησης. 

• Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το 

εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια. 

• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύµπραξη µη 

οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση από διαφορετικούς κλάδους) 

µε στόχο την παραγωγή σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των 

υφιστάµενων προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.  

(Fς προς τα ποσοστά χρηµατοδότησης: νέα 

κατηγορία 1) 
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στ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά 

περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για 

την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων των περιπτώσεων (α) έως (ε). 

 (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην 

παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων τα οποία εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, 

περιορισµοί και προϋποθέσεις για την εφαρµογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά 

σχέδια της πιο πάνω περίπτωσης, σύµφωνα µε την Κοινοτική νοµοθεσία για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και του κατά περίπτωση 

αρµοδίου Υπουργού καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια για την δηµιουργία 

ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών 

και ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια µεταφορικών 

επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων, 

λαµβανοµένης υπόψη της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Στην ενίσχυση της επιχορήγησης του νόµου αυτού υπάγονται επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νοµικά πρόσωπα που εµπίπτουν 

στην κατηγορία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στον 

Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001  

L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία 

αντίστοιχα των κατηγοριών Β' και Γ' του ισχύοντος στην Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: 

(α) Επενδυτικά σχέδια σε όλους του κλάδους της µεταποίησης, µόνο για ίδρυση 

παραγωγικών µονάδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, µπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης ορισµένοι κλάδοι ή 

υποκλάδοι της µεταποίησης. 

(β) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου, 

κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου και 

αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας. 

 (α) Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους: 

(i) Χαλυβουργίας, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β του πολυτοµεακού 

πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια 
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(Ανακοίνωση C (2002) 315, EL 2002 C 70/04). 

(ii) Συνθετικών Ινών, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα  του πολυτοµεακού 

πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά 

σχέδια. 

(iii) Ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις 

κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιοµηχανία (2003/ C 317/06). 

(β) 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 ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 

(Ν.Π...) ή οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 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. 

(γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του 

αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. 

(δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

(ε) ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και 

για λογαριασµό του ηµοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συµβάσεως εκτελέσεως 

έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 

(στ) ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για τους οποίους εκκρεµεί εντολή 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής µε την 

 Όπου στο κείµενο του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθµ. 

1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 

της Επιτροπής 

της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 

την κοινή αγορά 

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 

κατηγορία). 

14 

οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την Κοινή 
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Αγορά. 

 (α) Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος ενισχύονται 

για τις ακόλουθες δαπάνες. 

(i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου. 

(ii) την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι 

● η µονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία της, 

● αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 

● η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους 

τους αγοράς, 

● αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 

(iii) Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 

βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) 

και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές 

κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 

διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων 

(Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική 

ενίσχυση. 

(iv) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου 

αποκτάται η χρήση. 

(v) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών, συστηµάτων δηµιουργίας ηλεκτρονικών 

αγορών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών 

αγοράς του αναγκαίου λογισµικού καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη 

διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχοµένου. 

(vi) Τις δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων 

και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

(vii) Τις δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση 
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του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που 

µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον µετεγκαθίστανται 

σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.). 

(viii) Την αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Την αγορά 

καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Την 

αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και την 

κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

 

(ix) Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας 

(x) Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 

κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση 

εξοπλισµού, προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη 

συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών 

κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 

εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

(xi) Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού 

νερού ή ατµού µέχρι τον καταναλωτή, προκειµένου µόνο για τις 

επενδύσεις παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού. 

(xii) Τις δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΗ προκειµένου για επενδύσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή 

συµπαραγωγής. 

(xiii) Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης 

που αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και 

περιχάραξης, προκειµένου για µεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις 

εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών. 

(xiv) Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς 

υγρών καυσίµων και υγραερίων στα νησιά. 

(xv) Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του 

εξοπλισµού που προορίζεται για την υποδοµή και την κίνησή τους, 

εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων 

και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες 

περιοχές. 
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(xvi) Τις δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών, 

καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών 

διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό 

φορέα. 

(xvii) Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

(xviii) Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 

κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για 

την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια 

πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση για τη 

βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου 

των τελών. 

(xix) Τις δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 

µονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων 

υλών και λοιπών υλικών από αυτά . 

(xx) απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας , άδειες 

εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις . 

(xxi) Τις δαπάνες µελετών και τις αµοιβές συµβούλων για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της ΕΕ. Ειδικότερα, 

την εκπόνηση κάθε µορφής µελετών σχετιζόµενων µε την υλοποίηση του 

16 

Επενδυτικού σχεδίου και αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι µελέτες όπως οργάνωση 

διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, 

ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, 

ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών προώθησης προϊόντων ή 

υπηρεσιών καθώς και συγκριτικών µελετών επιδόσεων. Οι ανωτέρω 

υπηρεσίες υπόκεινται στους περιορισµούς της παρακάτω περίπτωσης (γ). 

(xxii) Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και 

περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι 60% του συνολικού κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού. 
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(xxiii) απάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών πρόσβασης καθώς και ειδικών 

βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της 

διασύνδεσής του µε υφιστάµενα δίκτυα. 

(xxiv) Αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, 

αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και κατά περίπτωση 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

ορίζονται οι ενισχυόµενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε την 

κοινοτική νοµοθεσία. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται και πρόσθετες 

κατηγορίες, όροι ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών ανά είδος επενδυτικού 

σχεδίου. 

(γ) Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώµατα και άυλα. Λειτουργικές 

δαπάνες δεν ενισχύονται. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για τις 

µεγάλες επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να 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. 

Οι ενισχύσεις για δαπάνες αµοιβών µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις 

εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις 

λειτουργικές δαπάνες αυτών. 

(α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων. 

(β) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

(γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, πλην των οριζοµένων στην 

υποπερίπτωση ≪xxiv≫ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. 

Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να 

ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του 

οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. 

(δ) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει 

στο φορέα της επένδυσης. 
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Κατ' εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν: 

(i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο 

φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το ηµόσιο, 

τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 

ΑΕ, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν 

καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ), την 

Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, την Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, 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 ηµόσιο, 

νοµικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (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 που 

προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7. 

(ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η 

χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της 

επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

(iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής 

ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί 

ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο 

στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) 

ετών. 

(iv) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό. 

Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή 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 µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο 

µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει 

την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 
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(ε) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν 

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, της 

παραγράφου αυτής, περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα 

λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή 

διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από 

υποχρεωτική µετατροπή µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων. 

Κατ΄ εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισµός ενισχύεται για τµήµατα της 

ξενοδοχειακής µονάδας που δεν περιλαµβάνονταν στην προηγούµενη ενίσχυση. 

(στ) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 

κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από 

την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 

1262/1982. Κατ' εξαίρεση για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 

18 

(campings) για τα οποία έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισµού τους στις 

διατάξεις των νόµων 1262/1982, 1892/1990 και 2601/1998, 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 

κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιµότητα 

πραγµατοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισµού τους κρίνεται πλήρως 

αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

(ζ) Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων 

καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων ανεξάρτητα από την τάξη. 

(η) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων 

στοιχείων. 

7. Περιεχόµενο Επενδυτικών Σχεδίων. 

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό, πλην αυτών που 

διέπονται από άλλον του υπ’ αριθµ. 1628/2006 ειδικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής, θα πρέπει να αφορούν 

_ τη δηµιουργία νέας µονάδας, 

_ την επέκταση υπάρχουσας µονάδας, 

_ τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα 

προϊόντα, 

_ τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας 

µονάδας. 

Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν µία τουλάχιστον 

από τις ως άνω προϋποθέσεις. 

1. α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται κατά 

περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις: 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού στην κατηγορία 1 

περιλαµβάνονται οι κατηγορίες 3, 4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων 

του άρθρου 3 παρ. 1 και στην κατηγορία 2 περιλαµβάνονται οι αντίστοιχες 

κατηγορίες 1 και 2. 

Όπου στο κείµενο του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθµ. 

1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 

της Επιτροπής 

της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 

την κοινή αγορά 

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 

κατηγορία). 

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότηση του κόστους 

της δηµιουργούµενης απασχόλησης 

Περιοχή Α΄ - Κατηγορία 1 - 20% 

- Κατηγορία 2 - 15% 

Περιοχή Β΄ - Κατηγορία 1 – 30% 

- Κατηγορία 2 - 25% 

Περιοχή Γ΄ - Κατηγορία 1 - 40% 

- Κατηγορία 2 - 35% 

Ή εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή 
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Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της µη καταβολής του φόρου εισοδήµατος επί των 

µη διανεµόµενων κερδών θα είναι ίσο µε το ποσό της επιχορήγησης σύµφωνα µε 

τα ορισθέντα ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ανάλογα µε 

την περιοχή και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον 

ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της ιδίας παραγράφου. 

β. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της περίπτωσης α, αναγόµενες σε ακαθάριστο 

Ισοδύναµο Επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του 

εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

γ. Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον 

ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%) µέχρι το ενισχυόµενο κόστος των 

δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ. 

δ. Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο 

επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20%) µέχρι το ενισχυόµενο 

κόστος των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. 

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ και δ της 

προηγούµενης παραγράφου για τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

σε Περιφέρειες, Νοµούς ή τµήµατα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει 

των κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), του 

ποσοστού ανεργίας και της γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών ή του 

κριτηρίου της έκτακτης ανάγκης εκ φυσικών καταστροφών. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να 

µετατάσσονται κατηγορίας τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 

(3). 

3. Ενισχύσεις µεγάλων επενδυτικών σχεδίων. 

α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού ως ≪Μεγάλο επενδυτικό 

σχέδιο≫ νοείται επένδυση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, µε 

ενισχυόµενες δαπάνες άνω των πενήντα (50) εκατοµµυρίων ευρώ, υπολογιζόµενες µε 

τις τιµές και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης 

της ενίσχυσης. 

β. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού των ενισχυόµενων δαπανών θα 

λαµβάνεται υπόψη η υλοποίηση για περίοδο τριών ετών, σε µία εγκατάσταση, εκ 

µέρους µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

συνδυαζόµενων κατά αδιαίρετο από οικονοµική άποψη τρόπο. 
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γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των 

ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

δ. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) 

ευρώ το ανώτατο χορηγούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: 

i. για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% 

του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης, 

ii. για το τµήµα 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, 

iii. για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται 

το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. 

4. Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση 

κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 1 της Συνθήκης ή µε οποιαδήποτε άλλη 

κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εάν η εν 

λόγω σώρευση θα είχε ως αποτέλεσµα η ένταση της ενίσχυσης να υπερβεί την ένταση 

της ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισµός. 

5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης (δ) και των 

υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης (ε) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της 

φορολογικής απαλλαγής. 

6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, 

που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται µόνο η ενίσχυση της 

επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία.≫ 

7. Στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις 

του νόµου αυτού για να ενισχυθούν µε το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της 

επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης και θα υλοποιήσουν στην Περιοχή Α΄ επενδυτικά 

σχέδια των υποπεριπτώσεων ≪iii και viii≫ της περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης 

≪iv≫ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται κατ΄ εξαίρεση 

του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, ποσοστό 

ενίσχυσης 30%. 

 (α) Στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία 
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υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω: 

21 

Για µεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ 

Για µεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ 

Για µικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ 

Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ 

Το µέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται 

το ελάχιστο όριο της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο 

ύψος ενισχυόµενων επενδύσεων για ορισµένους κλάδους οικονοµικών 

δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτύξεως και 

απασχολήσεως. 

(β) Ειδικότερα στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υπάγονται επενδυτικά 

σχέδια εκσυγχρονισµού βιοτεχνικών µονάδων που πραγµατοποιούνται από πολύ 

µικρές επιχειρήσεις, τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος των 30.000 ευρώ. 

(γ) Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόµων, 

περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων µε 

αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, 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 του 

προηγουµένου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 

περίπτωση βvi του άρθρου 3 των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για τα 

επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 ευρώ, 

υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου, υποχρεούνται το αργότερο 

µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν µε µορφή 

εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της 
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Χώρας, Ιερές µονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πραγµατοποίηση 

των επενδύσεων δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρίας. 

Όπου στο κείµενο του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθµ. 

1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 70/2001 

της Επιτροπής 

της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε 

την κοινή αγορά 

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 

κατηγορία). 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών εξειδικεύονται οι έννοιες και 

καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις και οι όροι για τον τρόπο εφαρµογής των ρυθµίσεων της υποπερίπτωσης 

αυτής. 

22 

Α.(α)Το ποσοστό της ίδιας 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. 

(β) Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί µε την 

απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση απόφασης 

αυτής. 

(γ) Η ίδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς 

της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τις ιερές µονές και 

εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Προκειµένου περί συνεταιρισµών, ως ίδια 

συµµετοχή νοείται για µεν τους νεοϊδρυόµενους το καταβεβληµένο κεφάλαιό 

τους, για δε τους υφιστάµενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το 

αποθεµατικό που σχηµατίζεται για το σκοπό αυτό. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως 

ίδια συµµετοχή του επενδυτή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το 

καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του 

εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των 

εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά 
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προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να 

απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα 

αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση 

πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανοµής τους πριν την 

παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

10. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά επιχείρησης αποτελούν ίδια 

συµµετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης 

ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης µετά 

την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων της που πρόκειται να αποτελέσουν 

την ίδια συµµετοχή. 

Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 

1 του άρθρου 3 για τον υπολογισµό της ίδιας συµµετοχής λαµβάνεται υπόψη 

µόνο το σκέλος της επένδυσης που αφορά σε επενδύσεις παγίων. 

(δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών ή 

συνεταιρισµών πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος. 

Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µπορεί να γίνεται και πριν την 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε 

µέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής µε αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής 

συνέλευσης των µετόχων ή των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιµοποίηση 

του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή, στη συγκεκριµένη επένδυση και ότι, 

µέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου 

το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της 

εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί. 

Β. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή 

της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το 

25% του κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα 

της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση 

ότι το τµήµα αυτό δεν συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση. 

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας, είναι δυνατόν, µετά από αίτηση του επενδυτή, να αναµορφωθεί το 
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ενισχυόµενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το 

πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί. 

Για τον καθορισµό του ποσού της αναµόρφωσης του κόστους της επένδυσης, 

λαµβάνονται υπόψη οι ανατιµήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί 

µέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης, 

µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι 

(α) η υποβολή του αιτήµατος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι 

(6) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην 

απόφαση υπαγωγής και (β) έχει πραγµατοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

εγκριθέντος έργου. 

Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσµία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα 

ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία 

ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά µε 

την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί µόνο εντός της 

προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς να 

απαιτείται η πραγµατοποίηση του 50% του εγκριθέντος έργου. 

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι 

µηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσµίας, η ολοκλήρωση και 

έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί 

σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β παραγράφου 1 

του άρθρου 8 και ενισχύονται µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα. 

α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται µετά τη δηµοσίευση 

της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 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. 

 Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που 

έχουν υπαχθεί 
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στις διατάξεις του ν. 3299/2004 µέχρι την 30η Ιουνίου 2007. 

24 

β. 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.9 

Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η 

χρησιµοποίηση δανείου, αυτό πρέπει: 

(i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, 

(ii) 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, 

(iii) να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό 

θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και 

(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό 

οργανισµό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις 

του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους 

όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, 

το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και 

να περιλαµβάνεται στον υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής φάκελο. 

Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. 

 (α) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για πρόγραµµα απόκτησης της χρήσης 

καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού παρέχεται υπό την 

προϋπόθεση ότι µετά τη λήξη της µίσθωσης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται στην 
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9 Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν 

ήδη υποβληθεί 

στις αρµόδιες υπηρεσίες και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση υπαγωγής τους στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, 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. 

κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαµβάνεται στη σχετική 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

(β) Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) 

έτη. 

 (α) Η επιδότηση αφορά τις συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης θέσεις 

απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόµενες µε την επένδυση θεωρούνται οι νέες 

θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη 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 υφιστάµενων 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 δύο πρώτα 

έτη από την δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό κόστος 

περιλαµβάνει το µισθό πρίν από την αφαίρεση φόρων καθώς και τις υποχρεωτικές 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

(γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 

νόµου για την ενίσχυση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 
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επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας, καθώς και σε επενδύσεις ή προγράµµατα επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, της υποπερίπτωσης (viii) της 

περίπτωσης (δ) και της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3. 

(α) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική 

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του 

φακέλου της επένδυσης ή του προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καί Ανάπτυξης 

καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης για το χαρακτηρισµό των 

προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καί Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις για την παροχή 

υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

Με τη γνωµοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης α΄ η Ειδική Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί και για την πλήρωση ή µη των ως άνω προδιαγραφών 

στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, 

26 

προκειµένου να είναι δυνατή για αυτές η εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος 

νόµου. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Fς νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 

στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της 

χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα. 

(β) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων γνωµοδοτεί, µε βάση το 

προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο , η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του 

φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης Με την 

κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια και 
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οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού της υποπερίπτωσης (νi) της περίπτωσης δ΄ 

και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. 

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

ορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο που υποβάλλεται από 

αυτές για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος . 

(β) Ο χαρακτηρισµός τους ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισµικού γίνεται µε 

γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της 

επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε: (i) 

επενδύσεις για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ενεργειακής, 

µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και (ii) 

επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων της υποπερίπτωσης 

(vii) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Για το χαρακτηρισµό εκδίδεται γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων 

της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία 

διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 

επενδύσεις περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των υποπεριπτώσεων (i), (ii) 

και (iii) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, 

περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της 

ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλυσης του 

ύδατος, για το χαρακτηρισµό τους αποφαίνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία 

διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

27 

Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια 

υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του προγράµµατος. 

(β) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε εξοικονόµηση ενέργειας, η 
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εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το 

πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αφορά στον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά 

στον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της µονάδας και ότι από 

την επένδυση ή το πρόγραµµα προκύπτει µείωση τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) 

της καταναλισκόµενης ενέργειας. 

(γ) Προκειµένου για τις επενδύσεις ή προγράµµατα των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) 

της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για το χαρακτηρισµό τους 

γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός ενός (1) 

µηνός από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 

επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων, και 

εµπορευµατοποίησης προτύπων προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή καινοτοµιών 

στην παραγωγική διαδικασία της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

α) Για τις ανάγκες του παρόντος, ως καινοτοµία ορίζεται η εφαρµοσµένη χρήση της 

γνώσης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών και 

υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. Αποδεκτά 

πεδία καινοτοµίας ορίζονται αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική 

διαδικασία και ανάπτυξη τεχνολογίας. 

(β) Στην περίπτωση επιχειρηµατικών σχεδίων καινοτοµίας αξιολογείται η πρωτοτυπία, 

η εστίαση και αποσαφήνιση του βέλτιστου πεδίου εφαρµογής ή συγκεκριµένης 

εφαρµογής της καινοτοµικής ιδέας, ο βαθµός βελτίωσης των τεχνικών και των 

οικονοµικών µεγεθών του στοχευόµενου προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας και 

υπηρεσίας, η ύπαρξη και χρήση ή η εξασφάλιση χρήσης µεµονωµένων ή συνδυασµών 

υπαρχόντων πατεντών και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας η ύπαρξη και αξιοποίηση 

αξιόπιστων αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης, η πρωτοτυπία συνδυασµού 

τεχνογνωσίας από διαφορετικές περιοχές και κλάδους, και ο βαθµός εξασφάλισης 

πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών ή ο βαθµός εξασφάλισης χρήσης των 

διαδικασιών. Η ύπαρξη πιστοποιητικού από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Β.Ι.) για πρωτοτυπία και δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αποτελεί θετικό αλλά όχι 

καθοριστικό ή απαραίτητο παράγοντα για την αξιολόγηση και υπαγωγή της 

προτεινόµενης επένδυσης στην κατηγορία καινοτοµία. 

(γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 



 126

καθορίζονται και συµπληρώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από την 

Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. για το χαρακτηρισµό προϊόντων, 

παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών ως καινοτοµικά. 

Ο χαρακτηρισµός των επενδύσεων αυτών γίνεται µε σχετική γνωµοδότηση της Ειδικής 

Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) 

µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα 

κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισµού των προϊόντων 

ως καινοτοµικών και των επενδύσεων ως καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 

28 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την ένταξη επενδύσεων για ίδρυση ή 

επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων µπορούν να 

ενισχυθούν µόνον εφόσον πραγµατοποιούνται: 

(i) Στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως 

ορίζονται µε τον Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α). 

(ii) Στα τµήµατα των ενισχυόµενων περιοχών της Επικράτειας που δεν 

περιλαµβάνονται στην κοινή απόφαση της επόµενης περίπτωσης β΄. Για να 

είναι δυνατή η ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων στα 

τµήµατα αυτά της Επικράτειας πρέπει: (α) η επένδυση να πραγµατοποιείται σε 

ζώνη τουρισµού - αναψυχής χαρακτηριζόµενη έτσι σύµφωνα µε τα κριτήρια 

της χωροταξικής ή πολεοδοµικής πολιτικής και (β) να εξασφαλίζεται η 

απαιτούµενη κατάλληλη υποδοµή για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία 

της ξενοδοχειακής µονάδας. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών 

διαπιστώνεται κατά περίπτωση µε ειδική γνωµάτευση του Ε.Ο.Τ., η οποία 

εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό και προσκοµίζεται στην αρµόδια 

Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων καθορίζονται 

τµήµατα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής 

δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρµογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της 

επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του µισθολογικού κόστους 



 127

του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων.10 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις, επισκευής, αποκατάστασης και µετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων 

κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

3. 

Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε 

χαρακτηρισµένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισµό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί 

ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

ηµοσίων Έργων ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ηµόσιων 'Εργων ή τον Ε.Ο.Τ.. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ή 

τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής 

Ανάπτυξης καθορίζονται, το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει να 

περιλαµβάνονται στον εκσυγχρονισµό της ξενοδοχειακής µονάδας ή των τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), για να θεωρείται αυτός ως 

Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων µε αριθµό 45806/8.10.2008 (ΦΕΚ 2141 

Β'/15.10.2008), 

που έχει εκδοθεί κατ` εφαρµογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του ν. 

3299/2004, 

διατηρείται σε ισχύ έως την αντικατάσταση ή την τροποποίηση της. 

ολοκληρωµένης µορφής και να είναι δυνατή η εφαρµογή των ενισχύσεων του 

παρόντος. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις συνεδριακών κέντρων, χιονοδροµικών κέντρων, κέντρων θαλασσο- 

θεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας, κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, 

εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών και θεµατικών πάρκων, της περίπτωσης 

γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται οι 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω µονάδες. Οι αιτήσεις των φορέων 
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για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή και προγραµµάτων 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού των παραπάνω µονάδων συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για την πλήρωση των κατά περίπτωση 

προδιαγραφών. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και γηπέδων γκολφ, της περίπτωσης 

γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων 

λιµένων σκαφών αναψυχής και γηπέδων γκολφ, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Στήριξης Λιµένων Αναψυχής του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης αντίστοιχα για τη δηµιουργία ή την επέκταση ή τον 

εκσυγχρονισµό τους. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και µονάδων παροχής 

στέγης αυτόνοµης διαβίωσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, της υποπερίπτωσης (xiii) 

της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων των 

παραπάνω επιχειρήσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά περίπτωση 

απαιτούµενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στα άρθρα 10 και 30 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α') αντίστοιχα. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις ίδρυσης δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της υποπερίπτωσης (xiv) 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δηµιουργία 

δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων. 

(β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριµένου χώρου και της 

περιοχής εγκατάστασης του σταθµού αυτοκινήτων σε σχέση µε τις ανάγκες 

στάθµευσης. 

(γ) Η δηµιουργία και λειτουργία του σταθµού αυτοκινήτων στο συγκεκριµένο χώρο 

πρέπει να συµβιβάζεται µε τις λοιπές υφιστάµενες ή και προγραµµατισµένες 

λειτουργίες της περιοχής εγκατάστασης. 

(δ) Το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων να 

λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς και να µην εξυπηρετεί παρακείµενη επιχείρηση 

της οποίας η λειτουργία δηµιουργεί συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων και η 
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οποία ανήκει στον αυτό φορέα στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος της. 

(ε) Η συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (β) και (γ) πιο πάνω 

πιστοποιείται απο τους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές 

αρµοδιότητάς τους ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ηµόσιων 'Εργων (τέως Π.Υ..Ε.), για τις υπόλοιπες περιοχές της 

Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς και η σχετική άδεια του Υπουργείου Μεταφορών 

και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση ιευθύνσεων Συγκοινωνιών των οικείων 

νοµαρχιών συνοδεύει υποχρεωτικά τις αιτήσεις των φορέων για ένταξη στις 

ενισχύσεις του παρόντος, των επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης τέτοιων σταθµών. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του 

παρόντος σε επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ή 

επιχειρήσεων συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, της 

υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και 

προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από την άδεια παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις εξόρυξης και θραύσης αδρανών υλικών και βιοµηχανικών ορυκτών της 

υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Για τις επενδύσεις της παραπάνω περίπτωσης, η αρµόδια διεύθυνση της οικείας 

νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ελέγχει την ισχύ ή µη της άδειας εκµετάλλευσης της 

άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός (1) µηνός από την 

διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης η και του προγράµµατος. 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε 

επενδύσεις εξόρυξης επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών 

και µεταλλευτικές επενδύσεις , της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) και των 

υποπεριπτώσεων (i) και (ιι) της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3. 

Για τις επενδύσεις των παραπάνω περιπτώσεων γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία 

Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή µη των δικαιωµάτων 

µεταλλειοκτησίας, της άδειας εκµετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης 

ή και του προγράµµατος. 

 (α) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά 
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κέρδη, που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 

προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα οποία 

προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε αυτές 

περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στο παρόντα Νόµο 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 ΑΕ και ΕΠΕ για τον υπολογισµό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεµατικού 

και των διανεµόµενων 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. 

(β) 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. 

(γ) Προκειµένου για επενδύσεις, που η υλοποίηση τους διαρκεί πέραν της µίας (1) 

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 υπο την προϋπόθεση ότι η επένδυση 

ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από τον χρόνο έναρξής της. Όταν ο εξοπλισµός 

αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, το αφορολόγητο αποθεµατικό υπολογίζεται  

επι 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 πενταετίας από το χρόνο έναρξής 

της και µετά τη λήξη της σύµβασης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται στην κυριότητα της 

επιχείρησης. 

(δ) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής εµφανίζεται σε ξεχωριστούς 

λογαριασµούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

(ε) Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 
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υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται απο το Π.. 

186/1982 (ΦΕΚ 84/Α΄). 

(στ) 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 ηµοσίου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Eπίσης υποχρεούνται στην υποβολή ήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (.Φ.Α.). 

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

του άρθρου 3 παράγραφος 3 στην αλλοδαπή υπάγονται µόνον οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.70/2001 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33). 

εν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα των 

οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα µε 

συνέπεια τη µείωση της απασχόλησης και τη µείωση των εξαγωγών, καθώς και 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει ή µειώσει την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο, στο 

χρονικό διάστηµα της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων 

του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να µειώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο 

την τυχόν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται από τους ίδιους ή µέσω 

συνδεδεµένων µε αυτούς επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

α) Fς µείωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται και η µείωση των θέσεων 

εργασίας. 

β) Fς συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκήσει 

κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση ή υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης 

επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που 

διέπουν τη λειτουργία της. Η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται όταν µία επιχείρηση 

έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα: 

(i) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή 

(ii) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τα µερίδια τα 

οποία εκδίδει η επιχείρηση ή 

(iii) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου 

διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 
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Κατάλογος συνδεδεµένων επιχειρήσεων, που τυχόν υπάρχουν, επισυνάπτεται στην 

αίτηση υπαγωγής. 

Από την υπαγωγή και για µία πενταετία από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης 

της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, αν διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων ή απόκρυψη τέτοιων παραβάσεων, 

ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της τυχόν 

καταβληθείσας επιχορήγησης µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

Με Προεδρικό ιάταγµα ορίζονται όροι ή προϋποθέσεις ή περιορισµοί ή 

παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου στην παροχή ενισχύσεων, που 

επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για την παροχή εθνικών 

ενισχύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς ή κατηγορίες επενδύσεων. 

Με όµοιο Προεδρικό ιάταγµα µπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές ή και 

πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση επενδύσεων 

και γενικά για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος ή να αποκλείονται των 

ενισχύσεων, συγκεκριµένοι τοµείς ή κλάδοι ή κατηγορίες δραστηριοτήτων ή 

επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή 

επιχειρηµατικών σχεδίων, λόγω καθιέρωσης ή θέσπισης ανάλογων όρων και 

απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 (i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εµπειρία του, η κλίµακα και τα 

αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και 

οικονοµική του επιφάνεια. Εξετάζονται, επίσης, ο δυναµισµός και η επιτυχία 

στις προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες των εταίρων που 

ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων της. Στην περίπτωση 

νεοϊδρυόµενου φορέα εξετάζονται ο δυναµισµός και η επιτυχία στις 

προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν 

την πλειοψηφία των συµφερόντων του. 

33 

(ii) Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των 

χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριµένα την κάλυψη της 

ιδίας συµµετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. 

 (i) Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και ο ολοκληρωµένος 

χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την 

πραγµατοποιεί. 
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(ii) Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η 

επένδυση 

(iii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα 

δηµιουργηθεί ή της ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την 

προτεινόµενη επένδυση. 

 (i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων 

εξαρτηµένης εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα. 

(ii) Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 

νοµού εγκατάστασης. 

(iii) Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και 

εξοικονόµηση ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται: 

_ Η συµβολή στον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, 

των υδάτων και της ατµόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ανακύκλυση του ύδατος, 

_ Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας 

_ Η αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών 

καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα ή επεξεργασµένα 

απορριπτόµενα υλικά. 

_ Η εξοικονόµηση ενέργειας. 

(iv) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και 

ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση 

εισαγωγών. 

(v) Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(vi) Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας. 

 (i) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα: 

_ Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή 

χαµηλής προτεραιότητας σύµφωνα µε την γεωργική πολιτική της χώρας. 

_ Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων εφόσον επιβάλλεται για 

περιβαλλοντικούς λόγους. 

(ii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον δευτερογενή τοµέα: 

_ Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά 

προηγµένης τεχνολογίας. 

_ Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισµός 
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των προϊόντων ως καινοτοµικών. 

_ Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α΄. Επίσης, η 

µετεγκατάσταση από άλλες περιοχές εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς 

λόγους. 

_ Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιοµηχανικό 

κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος. 

(iii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού: 

_ ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού. 

_ Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε 

ξενοδοχειακές µονάδες. 

_ Η δυνατότητα λειτουργίας της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου 

της ευρύτερης περιοχής. 

_ Αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*) προκειµένου για 

επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και σε 

ανώτερη τάξη προκειµένου για τουριστικές οργανωµένες κατασκηνώσεις. 

(iv) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

_ Ο χαρακτηρισµός των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

_ Ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων 

και εργαστήρια εργαστήρια εφαρµοσµένης έρευνας. 

_ Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 

_ Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνοµης διαβίωσης 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

(ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα στοιχεία 

αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση, ο αριθµός και ο τρόπος εφαρµογής των 

κριτηρίων της παραγράφου αυτής ανα τοµέα δραστηριότητας, καθώς και κάθε 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και το κοινό και 

για τις τέσσερις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ πιο πάνω ελάχιστο 

ποσοστό του συνόλου των βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τοµέα 

πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραµµα εγκρίνεται αµέσως κατά την εξέταση 

και βαθµολόγησή του, εφόσον το διατιθέµενο κονδύλι επιχορηγήσεων και 

επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαρκεί, αν είναι κατώτερο το επενδυτικό 

σχέδιο απορρίπτεται. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

επιτρέπεται να καθοριστούν επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια για τα επιχειρηµατικά 
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σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και για τις ειδικές επενδύσεις 

των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και 

της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που 

εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η 

βαθµολόγηση, ο ανάλογος τρόπος εφαρµογής όλων των κριτηρίων, καθώς και 

κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής, για τις ως άνω επενδύσεις. 

3. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων που 

πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 

1 και επιπλέον εφόσον η επένδυση συµβάλλει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στη 

διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών της χώρας 

στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των 

περιοχών αυτών στον τόπο διαµονής τους. 

υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 

(α) Αιτήσεις επενδύσεων πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής 

απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή επιχειρηµατικών 

σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του 

έτους ως εξής: 

(i) Στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους 

άνω των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ, που 

πραγµατοποιούνται στα όρια της ιοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και οι επενδύσεις ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων 

(2.000.000) ευρώ που πραγµατοποιούνται στην υπόλοιπη Επικράτεια. 

Επίσης υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, επενδύσεις των 

υποπεριπτώσεων (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv),(xvi) της 

περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, των υποπεριπτώσεων 

(iv), (v), (vi), (vii) και (viii) της περίπτωσης (β) της ίδιας παραγράφου, των 

υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii), (iv), (v) και (xii) της περίπτωσης (δ), καθώς 

και των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) της περίπτωσης (ε) της ίδιας 

παραγράφου, καθώς και εκείνες που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια 

περισσότερων της µιας περιφερειών της Επικράτειας. 

Στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 
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και Οικονοµικών υποβάλλονται επίσης οι επενδύσεις στην αλλοδαπή 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 καθώς και τα επιχειρηµατικά 

σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 9 

ανεξαρτήτως ύψους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να 

ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι 

αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ανεξαρτήτως 

ύψους. 

(ii) Στις ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών 

υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι δύο 

εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ, που πραγµατοποιούνται µέσα στα 

όρια κάθε ιοικητικής Περιφέρειας ή προκειµένου για την ιοικητική 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια 

(4.000.000,00) ευρώ. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους 

µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ, που πραγµατοποιούνται 

στο Νοµό ωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ωδεκανήσου της ιοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

(iii) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις 

υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων 

(15.000.000,00) ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηµατικά σχέδια 

τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ και άνω, εφόσον το 50% 

τουλάχιστον της ίδιας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. 

(iv) Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων της υποπερίπτωσης 

(xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους µέχρι 

τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ, ή ύψους άνω των τριών 

εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν 

προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια 

εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο του 50%. 

Επίσης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων 

(vi), (vii), (viii) (ix) και (x) της περίπτωσης (ε) καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους 
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τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ ή ύψους άνω των τριών 

εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν προέρχεται 

από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε 

ποσοστό µικρότερο του 50%. 

(β) Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii) και (iv) µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

(γ) Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. 

2. (α) εν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε 

περισσότερες της µιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που 

εµφανίζουν όµως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί µέρους 

προτεινόµενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια 

παραγωγική µονάδα. 

Εαν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις 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 

παρόντος ή του Ν.2601/98, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν 

επιστρέφεται το καταβληθέν γι' αυτές χρηµατικό ποσό που προβλέπεται στην 

περ.β΄ της παράγραφο 3. 

(β) Εταιρία της οποίας επιχειρηµατικό σχέδιο 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 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 που προβλέπεται στην πιο κάτω περίπτωση β΄της 

παραγράφου 3. 

3. Την αίτηση υπαγωγής της παράγραφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

(α) Οικονοµοτεχνική µελέτη. Στην περίπτωση που η οικοµοτεχνική µελέτη 

συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους 

άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από 

οικονοµολόγο µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή 

αντίστοιχου Οργανισµού κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και µηχανικό, 

εξειδικευµένο στο κύριο αντικείµενο της επένδυσης, µέλος του Τεχνικού 
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Επιµελητηρίου Ελλάδος και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το εντικείµενο 

της επένδυσης, από γεωτεχνικό, µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και 

τίθενται στο αρχείο. 

(β) Αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Για 

τον καθορισµό του ποσού αυτού λαµβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της 

υποβαλλόµενης για έγκριση επένδυσης. Το παραπάνω χρηµατικό ποσό 

καταβάλλεται στη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). 

4. (α) Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

περιπτώσεων (β) και (γ) καθορίζει µε απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και 

προσδιορίζει τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση 

υπαγωγής. 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά 

στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των 

επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης 

(ε) καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3. 

5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

στοιχεία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρµόδιας 

υπηρεσίας, µη επιστρεφόµενου του καταβληθέντος για αυτές χρηµατικού ποσού που 

προβλέπεται στην παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

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 
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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. 

6. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στους 

οποίους υποβάλλονται ή, προκειµένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., 

από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα. Για τις αιτήσεις που 

υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., ο οργανισµός αυτός συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση 

σκοπιµότητας, η οποία διαβιβάζεται είτε στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών είτε στην αρµόδια υπηρεσία 

της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 

7.(α) Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, 

από την αρµόδια υπηρεσία και την αρµόδια 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 Κυβερνήσεως. 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 δέκα 

εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Για την κάθε ως άνω κατηγορία επενδυτικών 

σχεδίων τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία που 

έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µπορούν να προτάσσονται στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή, 

κατ’ εξαίρεση της απόλυτης χρονικής σειράς προτεραιότητας, αιτήσεις υπαγωγής 

επενδυτικών σχεδίων συγκεκριµένων κατηγοριών ή γεωγραφικών περιοχών, 

αποκλειστικά λόγω έκτακτων αναγκών εκ φυσικών καταστροφών. 

(β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου διάσωσης 

και αναδιάρθρωσης από την αρµόδια υπηρεσία και την αρµόδια γνωµοδοτική 

επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το 

αργότερο εντός ενός (1) µηνός από τη γνωµοδότηση της επιτροπής, εντός του 

οποίου δηµοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για 

την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή 

τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε την οποία αυτές έχουν υποβληθεί. 
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8. Η αξιολόγηση.των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες 

υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων µπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, ή και 

εξωτερικούς αξιολογητές, ή και εµπειρογνώµονες σε ειδικά θέµατα. Οι ανωτέρω εκτός 

της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητές, υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησής τους στην 

αρµόδια υπηρεσία η οποία µετά από µελέτη και έλεγχο αυτής και του φακέλου, 

συντάσσει εισηγητικό σηµείωµα αξιολόγησης προς την αρµόδια γνωµοδοτική 

επιτροπή. 

Με ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας ελέγχεται η πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησης, 

των εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητών και γίνεται η παραλαβή που αποτελεί 

και την πιστοποίηση για την καταβολή της σχετικής αµοιβής. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποφάσεις του 

Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται κατά την αρµοδιότητά τους η διαδικασία σύνταξης 

πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο αριθµός των επενδυτικών 

σχεδίων που ανατίθενται κατ' έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της 

αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης ανάλογα µε την κατηγορία 

επένδυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

9. (α) Κάθε επένδυση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης εξετάζεται ως προς τα 

κριτήρια των περιπτώσεων α,΄ β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6. 

Ειδικότερα η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις 

περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή (υποπερίπτωση 

(ii) της περίπτωσης α΄, καθώς και το κατώτατο όριο βαθµολογίας ως προς τα 

κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ στην περίπτωση 

υφιστάµενου φορέα και (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

6. 

Εφόσον η επένδυση κριθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων (α), 

β, γ’ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει 

τουλάχιστον την κοινή ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της 

περ. 2 του άρθρου 6 και το διατιθέµενο ποσό επαρκεί εντάσσεται προς υπαγωγή 

στις διατάξεις του παρόντος. 

(β) Οι επενδύσεις οι οποίες σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζονται ως προς τα κριτήρια των 
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περιπτώσεων (α, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και ως προς τα 

τυχόν επιπρόσθετα κριτήρια της παρ. 2(α) του αυτού άρθρου. 

Η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις 

περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή ή το κατώτατο 

όριο βαθµολογίας ως προς τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης 

(α) προκειµένου για παλαιό φορέα και (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 6. 

Εφόσον η επένδυση κριθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, 

β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράγου1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει 

τουλάχιστον την κοινή ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της 

περίπτωσης 2 του άρθρου 6 και το διατιθέµενο ποσό επαρκεί, εντάσσεται προς 

υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος. 

(γ) Έχει καταργηθεί. 

(δ) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων, 

το κατά περίπτωση διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό ενισχύσεων 

εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του 

ποσού των ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και 

υπαγωγής από τις αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται 

για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση τα 

ποσά ενισχύσεων που καθορίζονται για το έτος αυτό, πριν την εξέταση των 

αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 

αυτού. 

101 Κάθε επένδυση που γίνεται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 

3, εξετάζεται ως προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ παράγραφο 1 του 

άρθρου 6. Η υπαγωγή της επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις 

ένταξης σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια και επιπλέον εκτιµάται ότι συµβάλλει στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

παραµεθόριων περιοχών των χωρών στις οποίες πραγµατοποιείται η επένδυση και τη 

συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών στον τόπο διαµονής τους και µε την 

προϋπόθεση ότι το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό για τις επιχορηγήσεις 

αυτών των επενδύσεων επαρκεί, εγκρίνεται για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος. 

Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες του αντίστοιχου 
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Προγράµµατος ιµερούς Οικονοµικής Συνεργασίας. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων 

αυτών, το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό επιχορηγήσεων γι' αυτές 

εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού 

των επιχορηγήσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από 

την αρµόδια υπηρεσία και γνωµοδοτική επιτροπή, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις 

διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση το ποσό ενισχύσεων που 

καθορίζεται για την κατηγορία αυτή επενδύσεων για το έτος αυτό, πριν από την 

εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του 

έτους αυτού. 

11. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων 

του παρόντος εκδίδονται: 

(α) Από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τα επενδυτικά σχέδια που 

υποβάλλονται στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις επενδύσεις που 

υποβάλλονται µέσω του ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από την Γενική ιεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

(β) Από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων 

(vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περιπτωσης ε καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(γ) Από τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, για τα επενδυτικά σχέδια που 

πραγµατοποιούνται στα όρια κάθε ιοικητικής Περιφέρειας και υποβάλλονται 

στην αντίστοιχη Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων της Περιφέρειας σύµφωνα µε 

την υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω παραγράφου 1. 

Οι αποφάσεις τροποποίησης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, 

καθώς και µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων εκδίδονται µε 

ανάλογη αρµοδιότητα. 

12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, καθώς και οι λοιπές αποφάσεις που καθορίζονται στην 

παρ. 11 εκδίδονται µετά από γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας γνωµοδοτικής 

επιτροπής. 

Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της 

επένδυσης, το αντικείµενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των 
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ενισχύσεων, καθώς και τον αριθµό των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. εν απαιτείται δηµοσίευση 

περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης ή σε 

τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν µεταβάλλουν το ποσό και ποσοστό των 

ενισχύσεων και τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Μεταβολή µε οποιονδήποτε 

τρόπο των όρων της απόφασης µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του φορέα της 

επένδυσης. 

13. Ετήσιος προγραµµατισµός του ύψους των εγκρινόµενων βάσει του παρόντος 

επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότησης του 

κόστους απασχόλησης. 

(α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κάθε 

Ιανουάριο και µε την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης και των παραγράφων 

1 και 3 του άρθρου 9, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, 

επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του κόστους της δηµιουργούµενης 

απασχόλησης, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που εγκρίνεται ετησίως και 

κατανέµεται µεταξύ των αρµοδίων φορέων υπαγωγής της παραπάνω 

παραγράφου 11. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το συνολικό ποσό ενισχύσεων των 

επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9. 

Επίσης, µε την ίδια απόφαση είναι δυνατό να κατανέµεται το ως άνω ποσό, κατά 

τοµέα δραστηριότητας και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. 

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατό µε όµοιες αποφάσεις να 

αναπροσαρµόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. 

Με όµοια απόφαση καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που 

εγκρίνεται ετησίως για κάθε κράτος προκειµένου για τις επενδύσεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3. 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 

που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων 

που εγκρίνονται ετησίως για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), 

(viii), (ix),(x) και (xi) της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Με όµοιες αποφάσεις είναι 

δυνατό να αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. 

Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, καθώς και 

αιτήµατα για τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής, που έχουν απορριφθεί, δεν 
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επανεξετάζονται. 

 (α) Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συστήνεται στο 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία 

γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επενδύσεων που 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ή το ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

Μέλη της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως 

Πρόεδρος, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι Προϊστάµενοι των αρµοδίων υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και εκπρόσωποι των 

συναρµόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικών σε θέµατα επενδύσεων. 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός 

Σύµβουλος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή Πάρεδρος του ιδίου 

Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Όταν η Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για 

υπαγωγή στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη σύνθεσή της µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας 

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

δύο υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων 

βαθµών της ιεραρχίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 

Βορείου Ελλάδος. 

(β) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης: 

(i) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 

συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή επιχειρηµατικών σχεδίων, η οποία γνωµοδοτεί για 

τις αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επιχειρηµατικών σχεδίων της 

υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που 

υποβάλλονται στη Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και 

εξετάζονται από τη Γενική Γραµµατεία. Βιοµηχανίας. 

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, ο 

Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας 

Γενικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο (2) 

εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών 

επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ένας (1) εκπρόσωπος της 

Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και Νοµικός 

Σύµβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου. Όταν 

η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί 

στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος αυτού, ως µέλος 

άνευ ψήφου. 

(ii) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η 

οποία γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο των επενδύσεων 

των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και 

της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 

που υποβάλλονται στη Γ.Γ. Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. 

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο 

(2) προϊστάµενοι Γενικών ιευθύνσεων ή αρµόδιων ιευθύνσεων της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, δύο (2) εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα 

βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. και ένας (1) της 

Γ.Σ.Ε.Ε. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται ως µέλος άνευ ψήφου και 

Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Πάρεδρος του ιδίου 

Υπουργείου. Όταν η Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια 

που έχουν υποβληθεί στο Ε.Λ.Κ.Ε., στη σύνθεσή της παρίσταται και εκπρόσωπος 

αυτού, ως µέλος άνευ ψήφου. 

Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συµµετέχουν και ο Γενικός 

Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάµενος Γενικής 

ιεύθυνσης ή αρµόδιας ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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(γ) Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές: 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα κάθε Περιφέρειας συστήνεται στην έδρα κάθε 

ιοικητικής Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νοµού ωδεκανήσου 

Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωµοδοτεί για τις 

αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

εξοπλισµού, που σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια ή 

στο Νοµό ωδεκανήσου και εξετάζονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες 

εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 

Μέλη της κάθε Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ως Πρόεδρος, 

προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκπρόσωποι 

τραπεζών και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέµατα επενδύσεων. 
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(δ) Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτροπές γνωµοδοτούν επίσης επί 

αιτηµάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

επενδύσεων, αιτηµάτων παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για λόγους 

ανώτερης βίας καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής 

ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια για την 

υπαγωγή των οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέµατα επενδύσεων 

που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί 

φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας των κατά περίπτωση 

αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς. 

(ε) Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενική Γραµµατεία 

Ανάπτυξης. του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που γνωµοδοτεί για το 

χαρακτηρισµό: (1) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, 

(2) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, (3) 

επενδύσεων ως επενδύσεις ανάπτυξης λογισµικού, (4) επενδύσεων ως εργαστήρια 

εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής 

και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας ή των εργαστηρίων αυτών (5) επενδύσεων ως 

επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών, (6) επενδύσεων ως επενδύσεις παραγωγής 

καινοτοµικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 
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Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Γενικός Γραµµατέας Ανάπτυξης 

ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραµµατέας 

Βιοµηχανίας, ένα (1) εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας στέλεχος της Γ.Γ.Ε.Τ., ένα 

(1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας ένα (1) εξωτερικό εµπειρογνώµονα 

που προέρχεται από πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή εργαστήρια και ένα (1) 

εξωτερικό εµπειρογνώµονα που ορίζεται από το ΣΕΒ. 

Η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων ορίζεται µε απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης. 

(στ) Η συγκρότηση των ως άνω γνωµοδοτικών επιτροπών γίνεται µε αποφάσεις των 

οργάνων που είναι αρµόδια για τη σύστασή τους µη δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης οι γραµµατείς και οι 

αναπληρωτές βοηθοί γραµµατείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές. 

ζ) εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των παραπάνω γνωµοδοτικών 

επιτροπών τα µέλη, σύµβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο εταιρικό ή 

µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συµµετάσχει 

στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 

υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους Νόµους 

3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 

του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέµατα των επιχειρήσεων 

αυτών ή θέµατα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειµένου. 

η) Στα µέλη και τους εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο 

παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής 

44 

δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 

διατάξεις του Ν. 3213/2003. 

α. Η παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

τις Περιφέρειες, γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. Ο έλεγχος γίνεται από 

όργανα ελέγχου τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου 

φορέα υπαγωγής. 

β. Με Προεδρικό ιάταγµα ορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόµενο και τα όρια των 

ελέγχων που διενεργούνται στις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις υπήχθησαν στις 

διατάξεις των νόµων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990 από τα κατά περίπτωση 
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αρµόδια Όργανα Ελέγχου. 

Για τη διαµόρφωση του σχεδίου του Προεδρικού ιατάγµατος συστήνεται µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Επιτροπή από στελέχη του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών και από εκπροσώπους φορέων ειδικών σε θέµατα ελέγχου επιχειρήσεων. 

Οι δαπάνες αποζηµιώσεων των εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής θα καλυφθούν από 

τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου αυτού. 

 (α) Όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

(i) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 

όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου της προόδου των 

επενδυτικών έργων ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή 

έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος 

Νόµου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. 

(ii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύνανται να 

συσταθούν ειδικά όργανα ελέγχου µε αρµοδιότητα τον επανέλεγχο 

επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του 

Ν.2601/1998 ή προγενέστερων αναπτυξιακών νόµων από οποιαδήποτε 

υπηρεσία ή φορέα. 

(iii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 

όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των πραγµατοποιηθεισών 

επενδύσεων για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 20 του παρόντος. 

(β) Όργανα Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδικά Όργανα Ελέγχου µε αρµοδιότητα 

τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), 

(vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) 

της περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης 

ή έχουν περατωθεί. 

Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καθώς 

και των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής τους. 

γ) Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου. 
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 

διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) 

της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, 

ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο 

έλεγχος γίνεται µε βάση τον παρόντα νόµο, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις 

υπαγωγής. 

Η αρµοδιότητα των Π.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα 

όρια της ιοικητικής Περιφέρειας και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της 

επιχορήγησης ή επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του 

κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ή του Νοµάρχη προκειµένου για τον παρόντα 

ή προγενέστερους αναπτυξιακούς νόµους. 

(δ) Οι συγκροτήσεις των Οργάνων Ελέγχου γίνονται σύµφωνα µε τις οριζόµενες 

ανωτέρω αποφάσεις ή προκειµένου για τα Περιφερειακά 'Όργανα Ελέγχου µε 

απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µη 

δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και ειδικότερα από διατιθέµενους για το έργο αυτό υπαλλήλους της 

αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών ή και από ορκωτούς 

ελεγκτές ή εκτιµητές ή και συµβούλους εµπειρογνώµονες σε θέµατα ελέγχου 

επενδύσεων ή /και εκπροσώπους της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

α΄και β΄βαθµού. Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα ελέγχου κρίνονται 

απαραίτητα για την πλήρη και ταχεία κάλυψη των αναγκών σε ελέγχους. 

(ε) Στα µέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και στα 

επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης 

περιουσιακής τους κατάστασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις 

του Ν. 3213/2003. 

Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8‰) των 

προβλεπόµενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που 

εγγράφονται στον προϋπολογισµό των ηµοσίων Επενδύσεων όπως ορίζεται στην 

παρ. 7του άρθρου 8, αφορά στην κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, 

παρακολούθησης, έλεγχου και πιστοποίησης και αµοιβών των οργάνων αξιολόγησης 

και ελέγχου, περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων των εισηγητών, των 

γραµµατέων και των αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων, που προβλέπονται στο Νόµο 
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αυτόν. 

Για το σκοπό αυτό εγγράφεται στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο µε 

πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ' 

έτος από τον προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των 

επιχορηγήσεων επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος Νόµου. 

Οι αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, εισηγητών γραµµατέων και αναπληρωτών 

βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών επιτροπών, καθώς και των µελών των 

οργάνων ελέγχου ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Με ίδιες αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά. 

Οι παραπάνω αποζηµιώσεις παρέχονται πέραν της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, ηµερήσιας αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων. 
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Οι αποζηµιώσεις αυτές, δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του Ν. 1256/1982 του 

άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 και του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος 

υπολογισµού της αποζηµίωσης των µελών των οργάνων ελέγχου, που δεν είναι 

δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές 

µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα 

στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα 

στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ή οι 

γνωµοδοτικές επιτροπές µπορεί να ζητούν από τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο 

ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση 

της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών 

πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως 

µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το 

Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος 

των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο υπερτιµολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, 

η αίτησή του για υπαγωγή στο Νόµο αυτόν απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση 

ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση. 

α) Η επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υποβάλλει στην αρµόδια για τη 

φορολογία της ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία ζητείται ο 
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έλεγχος της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση 

συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που 

αναφέρονται στην πραγµατοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των 

αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν. 

Η αίτηση µε τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται µέσα στις προθεσµίες υποβολής 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 

62, 64 και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά περίπτωση. 

Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο µέχρι τέλους του 

οικείου οικονοµικού έτους, η αρµόδια για τον φορολογικό έλεγχο υπηρεσία 

υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων και θα 

διαπιστώσει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος. 

Μετά τον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων συντάσσεται συνοπτικό δελτίο 

τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων για την ενισχυόµενη επιχείρηση αντίγραφο του 

οποίου διαβιβάζεται στην Γενική ιεύθυνση των Ιδιωτικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Οι αρµόδιοι επιθεωρητές ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να 

παρακολουθούν την ορθότητα και το εµπρόθεσµο των διενεργούµενων ελέγχων. Οι 

διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση 

παραγωγικών επενδύσεων µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

β) Για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για απόκτηση της 

χρήσης εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή τα 

οριζόµενα στην παράγραφο 26 του άρθρου 5 του παρόντος. 

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα απαραίτητα για τον 

έλεγχο της επένδυσης στοιχεία, τα στοιχεία µε τα οποία πρέπει να ενηµερώνεται η 

Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Νόµου αυτού. 

(δ) Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 

ισχύει µετά (2)δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Για την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής των αιτηµάτων των 

επενδυτών που αφορούν τις ενισχύσεις επιχορήγησης ή/και επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργουµένης 

απασχόλησης και των δηλώσεων που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής 
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απαλλαγής καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου 

των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος 

εγκατεστηµένου στους κατά τόπους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 

Οι επενδυτές και οι αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να καταχωρούν στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία 

του Πληροφοριακού Συστήµατος και προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρούνται, 

ο χρόνος υποβολής τους, οι υποχρεώσεις των φορέων και κάθε άλλη σχετική 

λεπτοµέρεια. 

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

(i) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση 

του 50% της επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµοδίου οργάνου 

ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τµήµα αυτό του έργου και ότι ο 

επενδυτής συµµορφώθηκε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

απόφασης υπαγωγής. 

(ii) Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7. 

(iii) 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 ανωτέρω 

υποπερίπτωση (i). 

β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της 

λειτουργίας γίνεται µετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται µαζί µε τα 

απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) µηνών 

από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει. 

Τα απαιτούµενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον 

έλεγχο, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών. 

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάµηνης προθεσµίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση 

συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ’ αµάχητο 

τεκµήριο ως µη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση µε την οποία ανακαλείται η 

απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας 

επιχορήγησης προσαυξηµένο κατά το ποσό των νοµίµων τόκων από της καταβολής. 

Εντός ενός (1) µηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον 

φορέα της επένδυσης το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, το 

οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσµίας δύο 

(2) µηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή µη της ολοκλήρωσης 

της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της 

απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) 

εργασίµων ηµερών από την έκδοσή της. 

(γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δηµιουργία των 

µισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην 

απόφαση υπαγωγής και η πραγµατοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

(δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

πιστοποιείται µετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, εφόσον 

έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών 

σε βαθµό που να τεκµηριώνουν τη λειτουργία της µονάδας. Κατ’ εξαίρεση, για τις 

επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και 

αγελαδοτροφικών µονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται 

πραγµατοποίηση πωλήσεων προϊόντων. 

 Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του 

µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει 

εγκατασταθεί στη µονάδα µετά απο πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 

Ποσό ανερχόµενο µέχρι το 50% της ενισχυόµενης δαπάνης της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται µέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που 

προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το 

υπόλοιπο, 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 



 154

από την επιχείρηση σε δόσεις καθεµία 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 της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο. 
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Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο µετά από αίτηση 

του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται µαζί µε τα 

απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός ενός (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 και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ο 

οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ 

παραγράφου1 του παρόντος άρθρου. 

Τα απαιτούµενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον 

έλεγχο, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο για τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις 

εργασίας. 

α) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, και της 

επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης 

ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

β) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου1 

του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (viii), (ix), και 

(x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ιχ) της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η 

εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της 

επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της 

εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην 
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τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει 

αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του 

βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. 

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το 

οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση 

και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά 

εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση διανοµής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 10. 

Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση  

ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν 

δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηµατισµού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί 

µετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, υπόκειται σε φορολογία µε 

συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήµατος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά 

πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 

4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το 

Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄). Ο οφειλόµενος, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, φόρος 

εισοδήµατος αποδίδεται εφάπαξ µε δήλωση η οποία υποβάλλεται µέσα στον επόµενο 

µήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή. Με 

την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νοµικού 

προσώπου καθώς και των µετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεµατικό. Επί του 

οφειλόµενου φόρου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 

έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του Ν. 2523/1997 

(ΦΕΚ 179/Α) και του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, που κυρώθηκε µε το Ν. 

2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄). 

Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το 

χρόνο σχηµατισµού του αποθεµατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ανεξάρτητα από τη νοµική 

µορφή της επιχείρησης. 

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι 

επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται µε βάση 

τις διατάξεις του παρόντος, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ηµοσίων 
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Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε 

οικονοµικό έτος ή/και από Κοινοτικά κονδύλια. 

Στην περίπτωση της συγχρηµατοδότησης επένδυσης ή της χρηµατοδότησης αυτής 

αποκλειστικά από Κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της 

επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόµενες από την Κοινοτική νοµοθεσία 

διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης. 

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε 

άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ηµοσίου ή τρίτου. 

Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών 

δαπανών και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειµένου να γίνει 

προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. 

Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας  

και Οικονοµικών καί Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού 

και στα πλαίσια ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται 

ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειών της επικράτειας ιδιαίτερα των νησιωτικών 

και ορεινών περιοχών ή τµηµάτων τους ή ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή 
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επενδύσεων του άρθρου 3, ιδιάζουσας σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξης της 

χώρας. Για την έκδοση κάθε προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει προηγηθεί η 

εκπόνηση ειδικής µελέτης σκοπιµότητας µέσω της οποίας να τεκµηριώνονται τα 

ανωτέρω. 

Με τα προεδρικά αυτά διατάγµατα καθορίζεται η διάρκεια του κάθε ειδικού 

καθεστώτος ενίσχυσης, οι υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις 

υπαγωγής σε αυτό, καθώς και οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων αυτών, το ποσό 

ενισχύσεων που εγκρίνεται συνολικά στα πλαίσια του συγκεκριµένου ειδικού 

καθεστώτος ενίσχυσης και για όλη τη διάρκειά του, καθώς και η κατανοµή του ποσού 

αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα εφαρµογής και κατά χρονική περίοδο υποβολής των 

αιτήσεων. Επιπλέον καθορίζονται το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, τα είδη και 

ποσοστά ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Με τα προεδρικά διατάγµατα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται και ειδικά πρόσθετα 

κριτήρια υπαγωγής. Επιπλέον, καθορίζονται η βαθµολόγηση, λειτουργία και ο τρόπος 

εφαρµογής των κοινών και των κατά περίπτωση πρόσθετων κριτηρίων του άρθρου 6, 

καθώς και των τυχόν ειδικών πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται µε αυτά. 
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Τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής εφαρµόζονται αυτοτελώς για τις επενδύσεις που 

εντάσσονται στο συγκεκριµένο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίζεται µε κάθε 

προεδρικό διάταγµα. 

Περίληψη του περιεχοµένου του προεδρικού διατάγµατος δηµοσιεύεται σε δύο 

ηµερήσιες πολιτικές και δύο οικονοµικές εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. 

Επίσης η περίληψη αποστέλλεται στην υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων της Ε.Ε. για 

δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ. 

Συµπληρωµατικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης 

της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

Μεταποιητικές ή µεταλλευτικές επιχειρήσεις µόνο υφιστάµενων φορέων που 

απασχολούν τουλάχιστον 100 άτοµα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση 

µπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωµένο πολυετές (2-3 έτη) επιχειρηµατικό 

σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που θα περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, 

διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση και ανάπτυξή 

τους και ενδεχοµένως τις απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων. Η 

υπαγωγή του επιχειρηµατικού σχεδίου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, µετά από προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 

καθορίζει τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις, το είδος και τους όρους της ενίσχυσης, 

σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επίτροπης για τις κοινοτικές κατευθυντήριες 

γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενσιχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244 της 

1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2). Συµπληρωµατικά για τα επιχειερηµατικά σχέδια της 

παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για τις διαδικασίες και τα όργανα 

ελέγχου του παρόντος νόµου. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καί Ανάπτυξης, 

καθώς και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος νόµου επενδύσεις, ύψους πενήντα (50.000.000,00) εκατοµµυρίων ευρώ, µε 

σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση 

µε τη δηµιουργία τουλάχιστον εκατό είκοσι πέντε (125) θέσεων µόνιµης 

απασχόλησης, εκ των οποίων ένας αριθµός δύναται να δηµιουργείται σε δορυφορικές 

επιχειρήσεις σαν άµεσο αποτέλεσµα της προτεινόµενης επένδυσης. Με τις ίδιες 

αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες 

παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του παρόντος που αφορούν στην ίδια συµµετοχή, στη 

διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, 
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στο ύψος του δανείου, στα ποσοστά επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της 

επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, στις προϋποθέσεις 

µεταβίβασης των µετοχών της επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συµµετοχής 

στην επένδυση δηµοσίων επιχειρήσεων. 

Επίσης µε τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται η κατασκευή µε δηµόσια δαπάνη 

ειδικών έργων υποδοµής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της µονάδας. 

Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της 

προηγούµενης κύρωσής τους µε Νόµο. 

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. 

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις της παραγράφου 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 της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β της 

παρούσας παραγράφου και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ στις περιφέρειες 

της υποπερίπτωσης ii της ιδίας περίπτωσης. 

Το ετήσιο ποσό των χορηγούµενων ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% των 

συνολικών ποσών ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται : 

α. δαπάνες που µπορεί να αφορούν είτε 

i. υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που 

έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης είτε και 

ii. δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση 

της επιχείρησης και αναφέρονται σε 

– τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης και µερίσµατα των 

χρησιµοποιούµενων ιδίων κεφαλαίων, µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει 

το επιτόκιο αναφοράς, 

– έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής. 

– δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι φόροι (εκτός του 

Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις. 

– αποσβέσεις, έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων/ 

εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και έξοδα µισθοδοσίας, 
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συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή 

µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί 

άλλου είδους ενισχύσεις. 

53 

β. Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν δύναται να υπερβαίνουν 

i. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α της συνθήκης Ε.Ε. το 35% 

των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά 

την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόµενα έτη. 

ii. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ της συνθήκης Ε.Ε. το 25% 

των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά 

την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόµενα έτη. 

Τα παρεχόµενα ποσοστά της υποπερίπτωσης i είναι δυνατόν να προσαυξάνονται 

κατά 5% στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι µικρότερο του 60% του 

µέσου όρου των 25 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων. 

γ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας στις οποίες 

θα παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, τοµείς στους οποίους θα 

δραστηριοποιούνται οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, το 

είδος και τα ποσοστά των χορηγούµενων ενισχύσεων, το σύνολο ή µέρος των 

οριζόµενων στην περίπτωση α΄ δαπανών, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις 

των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου που αφορούν την νοµική µορφή των 

επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία 

συµµετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, την διαδικασία παροχής των 

ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια θα συµβάλλει στην εφαρµογή της 

µορφής αυτής χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 

νόµου αυτού, µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη 

δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης οφείλουν: 

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 

β) Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

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

δ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 

ε) 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 

τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 

54 

Αιτήµατα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόµενη επένδυση δεν µπορούν να 

εγκριθούν πάνω από δύο φορές. 

 Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

οργάνου: 

α) Έχει καταργηθεί. 

β) 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 πέντε (5) έτη µετά την δηµιουργία τους. 

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ 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. 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της 

εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) 

µηνών από τη συµπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης 

και µέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήµατος των πέντε (5) ετών. 

Σε περίπτωση µη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής 

ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιµο αυτό εισπράττεται 

σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. 
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται η 

διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης αυτής11. 

Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 

ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση δ' 

της παραγράφου 1 Α. 

β) ύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να 

παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής, στις περιπτώσεις α', γ' της παραγράφου 1Α 

και α', β' της παραγράφου 1 Β. 

11 Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 

2601/1998 και 

3299/2004 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου 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 επένδυσης 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 2601/1998 και 3299/2004 αντίστοιχα, καθώς και 

της 

εγκριτικής απόφασης τους. 

Σε περίπτωση µη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής 

ανακριβών στοιχείων 

επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

επιχορήγησης. Το 

πρόστιµο αυτό εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται η 

διαδικασία, τα 

δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 

ρυθµίσεων της περίπτωσης αυτής. 

Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά τη 

δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 



 162

της επένδυσης και εντός του οριζόµενου στην παρ. 1Α χρονικού περιορισµού, 

επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης. 

Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 

1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριµένο εξοπλισµό καταβληθείσα ενίσχυση 

στο σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της 

σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

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 στην 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 σχεδίου έπαυσε να είναι µεσαία ή µικρή 

επιχείρηση αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση 

υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.12 

Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται 

αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δηµοσίου 

συµφέροντος.Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή  

ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων 

θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράµµατος ή του 

επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε 

όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: 

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή εάν έχει δοθεί τµήµα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της 

παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το 

σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. 

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόµο αρµόδια για τον έλεγχο 

των κατά περίπτωση στοιχείων 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία, 

ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω 
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υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την επιβολή ολικής ή µερικής 

επιστροφής η οποία µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έως 30%, της ενίσχυσης που 

έχει εγκριθεί, εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαµβάνονται 

υπόψη κατά περίπτωση, κριτήρια όπως, ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το 

ύψος του ποσοστού συµµετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το µέγεθος της 

12 Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 ισχύουν 

και για τις 

επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο νόµο αυτόν, πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 

37 του ν. 

3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α’), καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους νόµους 

1262/1982 (ΦΕΚ 

70 Α’), 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α’) και δεν απαιτείται για τη 

µεταβολή της 

εταιρικής σύνθεσης των εταιρειών η έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης 

υπαγωγής 

οργάνου. 
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ενισχυθείσας επένδυσης που εκµισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν καθώς και ο βαθµός 

αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της 

υπαγωγής. 

Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση το νόµο αυτόν γίνεται µε τη 

διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται 

κατά το ποσό των Νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές 

αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη 

βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια .Ο.Υ. 

Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόµενων φόρων. 

 Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής που σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη 

διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 

(α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποινδήποτε λόγο να χρησιµοποιούνται τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (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 
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αποθεµατικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν 

εφαρµόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, µέσα σε έξι (6) 

µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα 

οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που ορίζει το παρόν. 

(β) Θα γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου 

αποθεµατικού και για το ποσό που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί. 

(γ) ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή 

µέλους της εταιρίας. 

1 Επίσης το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίστηκε φορολογείται: 

(α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο αποχώρησης του 

και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην 

εταιρία. 

(β) 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 

συµµετοχής του στην εταιρία. 

(γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεµατικού από εταίρο ή τους κληρονόµους του, 

στο όνοµα του αναλαµβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που 

αναλαµβάνεται από αυτόν. 

(δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία 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 εταιρία. 

(ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 

αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού. 

1 Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και µη απόκτησης της χρήσης του 

εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση εντός της πενταετούς προθεσµίας που ορίζεται 

από την παρ. 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή 
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συµπληρωµατικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος και 

για το µέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηµατισµού του 

αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν 

αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 
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2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου 

φόρου, που οφείλεται µε βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε 

πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της 

δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων 

επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών. 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Επιτροπή για την 

καταγραφή διαδικασιών και αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και φορέων, σχετικών µε κάθε 

µορφής επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό 

την απλοποίηση των διαδικασιών αυτών, καθώς και την υπαγωγή τους σε ενιαίο 

φορέα διαχείρισης και ελέγχου. 

2. Η Επιτροπή οφείλει να τελειώσει το έργο της µέσα στην προθεσµία που θα ορίζει η 

απόφαση για τη συγκρότησή της, η οποία και δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του 

έτους 2005. 

Επενδύσεις ή προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια που µέχρι την δηµοσίευση του 

παρόντος Νόµου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98 όπως ισχύει ή έχουν 

ολοκληρωθεί γι’ αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές αλλά δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως η περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους, διέπονται από τις διατάξεις 

που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 

∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση 

που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2601/98 µέχρι 

την συµπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της οπότε παύει η ισχύς της και 

µπορεί να εκδοθούν οι προβλεπόµενες στην παραγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος 

Νόµου αποφάσεις. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση (xii) της περίπτωσης δ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και 

εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο µόνο όσον αφορά τον καθορισµό των περιοχών η 

κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης κ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 που 
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διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης β της παρ. 

3 του άρθρου 14 του Ν. 2601/98, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ των 

παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον 
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καθορισµό των κριτηρίων και διαδικασιών χαρακτηρισµού από τη Γ.Γ.Α. του 

Υπουργείου Ανάπτυξης των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων αντίστοιχα, διατηρείται σε ισχύ και 

εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο ή κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ 

εφαρµογή του έκτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 

του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την 

µεταβατική διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 

όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του 

άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των προδιαγραφών των 

επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού καθώς και των στοιχείων που συνοδεύουν την 

οικονοµοτεχνική µελέτη διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο  

η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/90 και διατηρήθηκε σε ισχύ 

σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι της έκδοσης της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του 

άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των κριτηρίων και 

διαδικασιών χαρακτηρισµού από την Γ.Γ.Α. των προϊόντων ως καινοτοµικών, καθώς 

και της εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία διατηρείται σε ισχύ και 

εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ 

εφαρµογή της παρ. 17 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική 

απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 18 του 

άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 µέχρι την συµπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος 

της και µπορεί να εκδοθεί η προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 16 του 

άρθρου 5 του παρόντος απόφαση. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 κοινής 

υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων 

ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού : α) ξενοδοχειακής µονάδας ή β) των 

τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) διατηρούνται σε ισχύ και 

εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο αα) η κανονιστική απόφαση 43965/30-11-1994 

που έχει εκδοθεί κατ' εφαρµογή της περίπτωσης λβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τη 
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µεταβατική διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/ 1998, 

όπως ίσχυε και ββ) η υπ΄ αριθµ. 58692/5-8-1998 κανονιστική απόφαση που είχε 

εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του Ν. 2601/98, 

αντιστοίχως. 

Η παραπάνω απόφαση της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης αυτής έχει εφαρµογή 

και για τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) 

που έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 

διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµεµνων στην παραγρ. 19 του άρθρου 5 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των προδιαγραφών των συνεδριακών 

κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των χιονοδροµικών κέντρων και των 

εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται 
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για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄εφαρµογή 

των περιπτώσεων θ και ιστ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου Ν.1892/90 

και διατηρήθηκαν σε ισχύ σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης στ. 

της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε, καθώς και η οικεία απόφαση 

του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονοδροµικών κέντρων. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο. 2 του άρθρου 6 της 

κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό επιπρόσθετων ειδικών κριτηρίων για 

τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε και των υποπεριπτώσεων 

(vi), (vii), (viii), (ix) και (x), καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ της 

παρ. 1 του άρθρου 3, που εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατηρείται σε 

ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει 

εκδοθεί και τροποποιηθεί κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 

7 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρµόζεται 

για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση του Ν. 2601/1998 που εκδόθηκε κατ’ 

εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αυτού, όπως ίσχυε. 

 Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στη περίπτωση α της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της σύµφωνα µε 

την περίπτωση στ της ίδιας παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για 
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τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της 

υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του άρθρου 

8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεποµένων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη 

σύσταση Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηµατικών Σχεδίων και της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και µέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής 

τους σύµφωνα µε την περίπτωση στ της ίδιας ως άνω παραγράφου διατηρούνται σε 

ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης β΄ και της 

περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεποµένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 

του άρθρου 7 αποφάσεων των Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών για τη σύσταση 

των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών, καθώς και µέχρι την έκδοση των 

αποφάσεων συγκρότησής τους, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω 

παραγράφου διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι 

κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της 

παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Ειδικής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης 

συγκρότησής της, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, 

διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση 

που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 

2601/1998 όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) (ii) της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση των 

Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου και των Ειδικών Οργάνων Ελέγχου διατηρείται σε ισχύ 

και εφαρµόζεται για τον παρόντα Ν.όµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ 
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εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της περίπτωσης α΄ της παρ. 21 του 

άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 
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του άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Ειδικών Οργάνων 

Ελέγχου στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρούνται 

σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 

21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου 

(Π.Ο.Ε.) διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική 

απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της 

παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 18 του 

άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τις αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, 

εισηγητών, γραµµατέων και αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών 

επιτροπών, καθώς και των µελών των οργάνων ελέγχου, διατηρούνται σε ισχύ και 

εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 8 του Ν. 

2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 20 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση την ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο  

η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 

13 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την 

µεταβατική διάταξη της περίπτωσης ο΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για 

τον παρόντα Νόµο ή κανονιστική απόφαση του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε κατ’ 

εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα 

µε την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 

Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

 ∆ιατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται η προβλεπόµενη στη περίπτωση β΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 8 κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τµηµατικής 
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καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά σχέδια, αρµοδιότητας Υπουργείου 

Ανάπτυξης καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά που 

προβλέπεται στην ίδια ως άνω παράγραφο, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της 

παραγράφου 8 του άρθρου 23α του κωδικοποιηµένου Νόµου1892/90 και διατηρήθηκε 

σε ισχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της περίπτωσης π΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 14 του Ν 2601/1998, όπως ίσχυε. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καταβολής της 

επιχορήγησης στις ειδικές επενδύσεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον 

παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ εφαρµογή της 

παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2601/1998. 
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1 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 11, 

καθώς και το άρθρο 14 του Ν.2601/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν 

µεταγενέστερα εκτός των διατάξεων της παρ.35 του άρθρου 6 και της διάταξης της 

παρ. 4 του άρθρου 14 αυτού που διατηρεί σε ισχύ την παρ. 13 του άρθρου 23 του 

ν.1892/1990 η οποία ενσωµατώθηκε στην κωδικοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων 

ως άρθρο 23 γ του π.δ. 456/1995 και διατηρείται σε ισχύ. 

1Ειδικά για τις επενδύσεις του Ν.2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και 

δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν 

της µιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν.2601/1998 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 27, του άρθρου 8 παρ. 24 του Ν.2601/1998 καθώς και του άρθρου 21 

παρ. 5 του Ν.3259/2004 για την εφαρµογή των αφορολόγητων εκπτώσεων µέχρι την 

ολοκλήρωσή των επενδύσεων εντός της προβλεπόµενης πενταετίας. 

. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 

του ν. 3219/2004 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.. 3259/2004 

τροποποιείται µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος, από 

τότε που ίσχυσε. 

. α) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων 

ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στους 

Νόµους 1262/1982 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ συνεχίζει να γίνεται 

από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
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περίπτωση δ΄ της παραγράφου 20 και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 21 του 

άρθρου8 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.2601/1998.Στο πλαίσιο 

αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στον ΕΟΜΜΕΧ η προβλεπόµενη από την περίπτωση γ΄ 

της παρ 19 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998 Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία 

γνωµοδοτεί για αιτήµατα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και 

πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή 

µετοχών η εταιρικών µεριδίων καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και 

επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί µε τους Νόµους 1262/1982,1892/1990 

και 2601/1998. 

β) Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 18 του 

άρθρου 7 του παρόντος Νόµου ισχύουν και για την Γνωµοδοτική Επιτροπή του 

Ν.2601/1998 του ΕΟΜΜΕΧ. 

. α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραµµάτων που 

έχουν εγκριθεί στις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.1262/1982 από την Α.Τ.Ε 

συνεχίζει να γίνεται από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα αυτού σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1892/1990 όπως 

διατηρήθηκε µε την µεταβατική διάταξη της παραγράφου 11α του άρθρου 14 του 

Ν.2601/1998. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στην Α.Τ.Ε η προβλεπόµενη 

από την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του κωδικοποιηµένου 

Νόµου1892/1990 Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα 

τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας µεταβίβασης επιχειρήσεων η µετοχών η εταιρικών µεριδίων, 

καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που 

έχουν καταβληθεί µε τους Νόµους.1892/1990 και 1262/1982. 
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β) Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 7 

του παρόντος νόµου ισχύουν και για την Γνωµοδοτική Επιτροπή του ν.1892/1990 της 

Α.Τ.Ε. 

1 Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επενδυτικών σχεδίων που 

αφορούν στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων, τα 

οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δηµιουργία 

εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων καθώς και τα επενδυτικά 
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σχέδια των µεταφορικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, 

συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών 

οχηµάτων καθώς και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων 

µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και 

αποµακρυσµένες περιοχές, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, υποβάλλονται µετά 

την έκδοση των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 3 

. Έχει καταργηθεί. 

. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου των επενδύσεων του άρθρου 6 του 

Ν.2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 

Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος113 

1Οπου στο κεφάλαιο Β΄ του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄/29.12.1995) <<Εταιρίες 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών>> όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µεταγενέστερα, γίνεται αναφορά στο Ν.1892/1990 νοείται ο παρών Νόµος. 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 

13 Για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 σύµφωνα µε το 

άρθρο  

 

6 του ν.2996/2002 ≪Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων≫ 

(ΦΕΚ 62 Α’) και στις οποίες έχει ορισθεί προθεσµία ολοκλήρωσης τρία έτη µε βάση τις 

κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 4 της 

παραγράφου 2 του ν. 2601/1998, ισχύουν οι ρυθµίσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του 

ν. 2601/1998. Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν και για όσες επενδύσεις έχει παρέλθει η 

εξάµηνη προθεσµία υποβολής του αιτήµατος παράτασης από τη λήξη της προθεσµίας 

ολοκλήρωσης, χωρίς αυτές να έχουν εµπροθέσµως ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η εξάµηνη προθεσµία 

αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

 


