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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπαγωγή  της  υπό  σύσταση  εταιρείας  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ.261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα 
Ιδιωτικών  Επενδύσεων  για  την  Οικονομική  Ανάπτυξη  και  την 
Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το  άρθρο  90  του  «Κώδικα  για  την  Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά 
Όργανα»  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  Π.Δ.  63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).

3. Τον Κανονισμό  (ΕΚ)  70/2001  της  Επιτροπής  της  12ης Ιανουαρίου 
2001, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τΑ/07.06.2010)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Το  Π.Δ.  131/2010  (Φ.Ε.Κ.  224/τΑ/27.12.2010)  «Οργανισμός  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

6. Την  υπ’  αριθμ.  33017/25-07-2007  (Φ.Ε.Κ.  1292/τΒ/25-07-2007) 
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  για  τον 
«Καθορισμό  των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικοοικονομικών 
στοιχείων  με  τα  κίνητρα  της  επιχορήγησης,   της  επιδότησης 
χρηματοδοτικής  μίσθωσης  και  της  επιδότησης  του  κόστους  της 
δημιουργούμενης απασχόλησης,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 
3299/2004 ».  

7. Την  υπ΄  αριθμ.  33018/25-07-2007  (Φ.Ε.Κ.1292/τΒ/25-7-2007) 
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  για  τον 
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«Καθορισμό  ενισχυόμενων δαπανών για  τα  επενδυτικά  σχέδια  που 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004». 

8. Την υπ΄ αριθμ. 33019/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τΒ/25-7-2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
για τον «Καθορισμό επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης στις πολύ μικρές, 
μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, ανά νομό, βάσει των κριτηρίων του 
κατά  κεφαλή  Ακαθάριστου  Εγχώριου  Προϊόντος,  τους  δείκτες  της 
ανεργίας  &  την  γεωγραφική  θέση  της  κάθε  περιοχής,  για  τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

9. Την  υπ’  αριθμ.  8356/03-03-2005  (Φ.Ε.Κ.  350/τΒ/17-03-2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα «Στοιχεία 
αξιολόγησης,  λειτουργία,  βαθμολόγηση,  αριθμός  και  τρόπος 
εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 , όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 
33021/25-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τΒ/25-07-2007) όμοια απόφαση».  

10.Την  υπ’  αριθμ.  40929/04-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού 
Οικονομίας  και  Οικονομικών  «Περί  δικαιολογητικών  καταβολής 
ενισχύσεων – Προκαταβολή της επιχορήγησης  και  καθορισμός  του 
περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής»

11. Την υπ΄ αριθμ. 8355/03-03-2005 (Φ.Ε.Κ. 337/Β/16-03-2005 ) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
για τον «Καθορισμό ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την 
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004». 

12.Την  υπ’  αριθμ.  20875/12-08-2007  απόφαση  του  Υπουργού 
Οικονομίας  και  Οικονομικών  «Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ. 
33017/25.07.2007  απόφασης  για  τον  καθορισμό  των 
δικαιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα 
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
επιδότησης  του  κόστους  της  δημιουργούμενης  απασχόλησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 και όπως αυτός ισχύει».

13.Το  Ν.3752/2009  (Φ.Ε.Κ.  40/τΑ/04.03.2009)  «Τροποποιήσεις 
επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

14.Το  Ν.3840/2010  (Φ.Ε.Κ.  53/τΑ/31.03.2010)  «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
άλλες διατάξεις»

15.Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Φ.Ε.Κ. 8/τΑ/01.02.2011) «Ενίσχυση 
των  ιδιωτικών  επενδύσεων  για  την  οικονομική  ανάπτυξη,  την 
επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή»

16. Την  3035/427/28-01-2010  αίτηση  της  υπό  σύσταση  εταιρείας 
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.», για την υπαγωγή 
στις  διατάξεις  του  Ν.3299/2004  επενδυτικού  σχεδίου,  που 
αναφέρεται  σε  ίδρυση  μονάδας  εκτροφής  και  εμπορίας  νωπών 
σαλιγκαριών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 014.9), στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, 
δήμου  Καλαμάτας,  του  Νομού  Μεσσηνίας,  συνολικής  δαπάνης 
εξακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ 
(664.500,00€)  
Η αίτηση έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων με κωδικό 421911 και έχει λάβει το μοναδικό 
κωδικό φακέλου Π08/5/00705/Ε.

17.  Την  από  04-11-2011  ομόφωνη  Γνωμοδότηση  της  Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  της  παρ.  15  του  άρθρου  7  του  Ν. 
3299/2004 όπως ισχύει, για την  ενίσχυση  επενδυτικού  σχεδίου  της 
υπό σύσταση εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ 

2

ΑΔΑ: 456Α7Λ1-ΔΙ6



Α.Ε.»,  που αναφέρεται  σε  ίδρυση μονάδας  εκτροφής και  εμπορίας 
νωπών σαλιγκαριών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 014.9), στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. 
Άριος,  του  δήμου  Καλαμάτας,  του  Νομού  Μεσσηνίας,  συνολικής 
δαπάνης εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 & του Ν.3908/2011.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου 

1. Εγκρίνουμε  την  υπαγωγή  στις  διατάξεις  του  Ν.  3299/2004  όπως 

ισχύει,  της  υπό  σύσταση  εταιρείας  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 

με το κίνητρο της επιχορήγησης ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (264.000,00€), ήτοι ποσοστού 40% επένδυσης που 

αναφέρεται  σε  ίδρυση  μονάδας  εκτροφής  και  εμπορίας  νωπών 

σαλιγκαριών,  ενισχυόμενης  επιλέξιμης  δαπάνης  ποσού  εξακοσίων 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€). 

2. Το  επενδυτικό  σχέδιο  στο  σύνολό  του  που  αφορά  την  ίδρυση 

μονάδας  εκτροφής  και  εμπορίας  νωπών  σαλιγκαριών,  στο  τ.δ. 

Αριοχωρίου,  της  Δ.Ε.  Άριος,  του  δήμου  Καλαμάτας,  νομού 

Μεσσηνίας, υπάγεται στο καθεστώς των περιφερειακών ενισχύσεων 

του νόμου αυτού, που είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 

1628/2006  της  Επιτροπής  της  24ης Οκτωβρίου  2006  και  έχει 

καταχωρηθεί  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  με  στοιχεία  αριθμ. 

XR86/2007.

3. Τμήμα  του  επενδυτικού  σχεδίου  ποσού  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 

(8.000,00€) που αφορά τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων 

υπάγεται  στο  καθεστώς  των  κρατικών  ενισχύσεων  για 

συμβουλευτικές  υπηρεσίας  σε  ΜΜΕ  του  νόμου  αυτού,  που  είναι 

σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2008 & έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

στοιχεία αριθμ. XS 365/2009. 

4. Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο 

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  οπότε  θα  τροποποιηθεί  αντίστοιχα  η 

παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2 

Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου 
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Φορέας του επενδυτικού σχεδίου θα είναι η υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία 

«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.», που θα συσταθεί μετά 

την έκδοση της παρούσας απόφασης και η μετοχική της σύνθεση θα είναι : 

Εταίρος Ποσοστό Συμμετοχής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ 52%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΛΗΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ 9%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ 20%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ 10%
ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗ 9%

Άρθρο 3

Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου 

Το  επενδυτικό  σχέδιο  που  αναφέρεται  σε  ίδρυση  μονάδας  εκτροφής  και 

εμπορίας νωπών σαλιγκαριών (014.9 κωδ. Κλάδου ΣΤΑΚΟΔ) ανήκει στον 

πρωτογενή  τομέα  (άρθρο  3  παρ.  1,  περ.  α-iv)  και  εντάσσεται  στην 

κατηγορία 2 (μία από τις δύο κατηγορίες) σύμφωνα με το σχετ. (1).

Το επενδυτικό σχέδιο με βάση τον τόπο εγκατάστασης και τη δραστηριότητα 

διακρίνεται σε μία Ενότητα με αντίστοιχες δαπάνες ως εξής : 

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ

Περίπτωση Άρθρου 3 παρ1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Άρθρο 3 παρ1) 

Τόπος εγκατ. ( ΠΕΡΙΟΧΗ Άρθρου 2 παρ 1)

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ

1 Γήπεδα (μόνο για Μικρές Επιχ/σεις) Συμβατική 0,00 € 0,00 €

2 Κτιριακά – Εγκαταστάσεις Κτιρίων Συμβατική 341.300,00 € 341.300,00 €

3
Τεχνικά Έργα (Έργα Υποδομής και 
Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος 
Χώρου)

Συμβατική 79.500,00 € 79.500,00 €

4 Μηχανήματα – Λοιπός 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Συμβατική 142.500,00 € 142.500,00 €

Leasing 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 142.500,00 € 142.500,00 €

5 Τεχνικές (ειδικές) Εγκαταστάσεις

Συμβατική 34.300,00 € 34.300,00 €

Leasing 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 34.300,00 € 34.300,00 €

6 Μεταφορικά Μέσα Συμβατική 0,00 € 0,00 €

7 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Συμβατική 39.400,00 € 39.400,00 €

Leasing 0,00 € 0,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ 39.400,00 € 39.400,00 €

8
Ασώματες Ακινητοποιήσεις (εκτός 
από Δαπάνες Μελετών – Αμοιβές 
Συμβούλων) 

Συμβατική 15.000,00 € 15.000,00 €

Α1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
) ΚΟΣΤΟΣ  ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
(άθροισμα 1-8)

ΣΥΝΟΛΟ 652.000,00 € 652.000,00 €

Α2
Ενισχυόμενες Δαπάνες Μελετών – 
Αμοιβές  Συμβούλων  (μόνο για 
ΜΜΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 € 8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α1+Α2)

ΣΥΝΟΛΟ 660.000,00 € 660.000,00 €

Β.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ  (ΜΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ)  ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

0,00 € 0,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 660.000,00 € 660.000,00 €

Πιο αναλυτικά :

Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε μισθωμένο οικόπεδο επιφάνειας 17.000,00 τ.μ. που 
βρίσκεται στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Περιλαμβάνουν την κατασκευή δικτυοκηπίων, θαλάμου αναπαραγωγής, ψυκτικού 
θαλάμου, αποθήκης – γραφείων.

Τεχνικά  έργα  (Έργα  υποδομής  και  έργα  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος 
χώρου)
Περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες, ισοπέδωση και διαμόρφωση του εδάφους, 
εργασίες  περίφραξης του οικοπέδου και  κατασκευή τσιμεντένιων δαπέδων στους 
χώρους του θαλάμου αναπαραγωγής, και των γραφείων – αποθήκης.

Μηχανήματα – Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Ο φορέας της επένδυσης θα προμηθευτεί τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό 

• Εξοπλισμός θαλάμου αναπαραγωγής, που θα περιλαμβάνει :
1. Δύο ζυγούς, έναν αναλυτικό 500 gr και έναν ηλεκτρονικό 500 gr.
2. Συσκευή αποστείρωσης εργαλείων και άμμου εκκόλαψης
3. Κλωβοί αναπαραγωγής
4. Τελάρα νάρκης
5. Ράφια
6. Φωτισμό
7. Υδραυλικές συνδέσεις
8. Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
9. Σύστημα εξαερισμού

• Σύστημα ελέγχου συνθηκών, για τον έλεγχο των συνθηκών στους θαλάμους 
του  φθινοπώρου,  του  θέρους  και  της  εκκόλαψης,  που  θα  περιλαμβάνει 
κεντρική  μονάδα  θέρμανσης  –  ψύξης,  4  κλιματιστικά  inverter  9-12.000 
BTU/h

• Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος (ηλεκτρογεννήτρια) ισχύος 30KVA
• Σιλό – παρασκευαστήριο τροφών

Για  την  αποθήκευση  καρπών  (καλαμπόκι,  σόγια,  σιτάρι)  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή του σιτηρεσίου των σαλιγκαριών θα 
εγκατασταθούν 3 σιλό αέρος χωρητικότητας 10 τόνων έκαστο. 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, παρελκόμενα, λογισμικό
• Σύστημα ασφαλείας και παρακολούθησης μέσω Η/Υ

Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
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Οι τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν : 

• Τεχνητή  βροχή  ,  η  οποία  θα  εγκατασταθεί  εντός  του  δικτυοκηπίου  με 
σύστημα  υδρονέφωσης  χαμηλής  πίεσης  με  τους  αυτοματισμούς  και  τις 
απαραίτητες σωληνώσεις.

• Ηλεκτροφόρα ταινία  , χαμηλής τάσης, στο εσωτερικό του δικτυοκηπίου, στην 
περίμετρο  των  εσωτερικών  πάρκων  για  την  αποτροπή  διαφυγής  των 
σαλιγκαριών

Λοιπός εξοπλισμός

Στον λοιπό εξοπλισμό περιλαμβάνονται : 

• Πλαστικές ταΐστρες  , που θα τοποθετηθούν ανά τετραγωνικό μέτρο, μήκους 
70cm  και  πλάτους  10-15cm  για  την  εκτροφή  σαλιγκαριών,  όπου  θα 
τοποθετείται το σιτηρέσιο

• Ξύλινα  σκίαστρα,   τα  οποία  θα  τοποθετούνται  πάνω  από  τις  πλαστικές 
ταΐστρες, θα έχουν μήκος 1 μέτρο και ύψος 25cm περίπου, κάτω από τα 
οποία σιτίζονται και μαζεύονται τα σαλιγκάρια.

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

Περιλαμβάνει την αγορά τεχνογνωσίας αναπαραγωγής – πάχυνσης σαλιγκαριών

Δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων

Περιλαμβάνει  την  εγκατάσταση  συστήματος  υγιεινής  και  ασφάλειας  τροφίμων 
σύμφωνα με τις αρχές του HACCP κατά ISO 22000:2005

Άρθρο 4

Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης
Το ποσοστό επιχορήγησης για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αναλύεται 
ως εξής :

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης ανά Ενότητα
Ενότητα-1 Ενότητα-2 Ενότητα-3
Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό

Α Αρχικό Ποσοστό Βάσει Κατηγορίας και Περιοχής (Ν.3299/2004 Αρθρο 4 
παρ 1 εδ α όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3522/2006  Άρθρο 37 παρ 4 εδ 1 α) 35,00%  -  - 

B Πρόσθετο Ποσοστό Ενίσχυσης ως ΜΜΕ (ΚΥΑ 33019/25-07-07) 20,00%  -  - 

Γ Σύνολο (A+B) 55%  - %  - %

Δ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
βάσει του νόμου 3908/2011 και  
του άρθρου 5 παρ 5.5.1 της ΚΥΑ 
31054/12-07-07 (γεωργικά προϊόντα) 
ή της ΚΥΑ 42837/17-11-05 (προϊόντα 
αλιείας)

Για την αρχική επένδυση 40,00%  -  - 

Για τις αμοιβές μελετών και συμβούλων 40,00%  -  - 

Ε
Ποσοστό Ενίσχυσης 
προσαρμοσμένο στα ανώτατα 
ποσοστά

Για την  αρχική επένδυση 40,00%  -  - 

για τις αμοιβές μελετών και 
συμβούλων 40,00%  -  - 

Σε  περίπτωση  που  το  συνολικό  ποσοστό  της  επιχορήγησης 

υπερβαίνει το 50% θα γίνει επίκληση του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 

3908/2011  όπως  ισχύει  και  θα  εγκριθεί  ως  τελικό  ποσοστό 

επιχορήγησης το 50%.

α. Επιχορήγηση
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i.  Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους επιχορηγούμενων δαπανών 

εξακοσίων  εξήντα  χιλιάδων  ευρώ  (660.000,00€)  εγκρίνεται  επιχορήγηση 

ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (264.000,00€), δηλαδή 

ποσοστό 40%, που αναλύεται ως εξής : ποσό διακοσίων εξήντα χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (260.800,00€) δηλαδή ποσοστό 40% για τη συμβατική 

επένδυση εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (652.000,00€) και ποσό 

τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) δηλαδή ποσοστό 40% για τη 

δαπάνη  αμοιβών  μελετών  και  συμβούλων  ποσού  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 

(8.000,00€) 

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση της 

ενισχυόμενης  επένδυσης  βάσει  του  πραγματικού  κόστους  αυτής, 

λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε κάθε 

επιμέρους τμήμα του επενδυτικού σχεδίου. 

ii.   Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις 

ως εξής:

-   Το  50%  του  ποσού  της  επιχορήγησης  καταβάλλεται  μετά  την 

υλοποίηση του 50% της επένδυσης  και μετά από πιστοποίηση του 

αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 όπως 

ισχύει ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής 

συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης 

υπαγωγής.

-     Το υπόλοιπο 50% του ποσού  της  επιχορήγησης  καταβάλλεται  μετά 

την  πιστοποίηση  της  ολοκλήρωσης  &  της  έναρξης  παραγωγικής 

λειτουργίας  της  επένδυσης  από  το  αρμόδιο  όργανο  ελέγχου  του 

άρθρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει.    

    Σημείωση. Η  διαδικασία  και  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την 

καταβολή  της  επιχορήγησης  ορίζονται  στην  υπ΄  αριθμ.  50128/5-1-1996 

( Φ.Ε.Κ. 21/τ.Β΄/16-1-1996 ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

- Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει 

το 50% τους προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής τους 

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.

iii.   Απαγόρευση εκχώρησης.  Εξαιρέσεις
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Η  επιχορήγηση  καταβάλλεται  απευθείας  στον  επενδυτή  και  δεν 

επιτρέπεται η εκχώρησή τους σε τρίτους. 

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού τους επιχορήγησης σε 

τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου τους 

εκχωρούμενης  επιχορήγησης,  που  χρησιμοποιείται  για  την 

υλοποίηση τους επένδυσης.

 Σε  αυτές  τους  περιπτώσεις  η  καταβολή  τους  επιχορήγησης  γίνεται 

απευθείας  στην  τράπεζα  με  την  οποία  έχει  υπογραφεί  η  σύμβαση 

εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον τους 

καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

β. Γενικοί Όροι χορήγησης ενισχύσεων 

i.  Δεν  επιτρέπεται οι  παρεχόμενες  ενισχύσεις  επί  του  κόστους  του 

επενδυτικού σχεδίου αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να 

υπερβούν  τα  ποσοστά  του  εγκεκριμένου  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ii.  Οι  παρεχόμενες  σε  κάθε  φορέα  ενισχύσεις  δεν  μπορούν  να 

υπερβούν  σωρευτικά  για  μια  πενταετία  το  όριο  των  είκοσι 

εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την 

ίδια παραγωγική διαδικασία.

γ.  Λογιστική  απεικόνιση  των  ποσών  των  ενισχύσεων  στα 

βιβλία τους επιχείρησης.

Το ποσό  της  επιχορήγησης  που θα εισπράξει η επιχείρηση  σύμφωνα με 

τους διατάξεις του παρόντος θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου 

αποθεματικού. 

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 151Α1). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, 

φόρος  εισοδήματος  αποδίδεται  εφάπαξ  με  δήλωση  η  οποία  υποβάλλεται 
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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 179Α’) και του 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν, 2717/1999 (ΦΕΚ 97Α’).  Αν 

η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το 

χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις τους παραγράφου 

4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή τους επιχείρησης.

δ. Οι  επιχορηγήσεις  επενδύσεων  και  οι  επιδοτήσεις  χρηματοδοτικής 

μίσθωσης  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 Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά 

των  επιχορηγήσεων  δεν  αφαιρούνται  από  την  αξία  των  επενδυτικών 

δαπανών προκειμένου να προσδιορισθούν τα  φορολογητέα κέρδη.

Άρθρο 5 

Πηγές Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου 

Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με την ιδία συμμετοχή του φορέα, 

με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο και με την οριζόμενη, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 της παρούσας απόφασης,  επιχορήγηση.

Σε  περίπτωση  που  για  την  υλοποίηση  του  επενδυτικού  σχεδίου  δεν  θα 

συναφθεί τραπεζικό δάνειο, η συνολική δαπάνη της επένδυσης θα καλυφθεί 

αποκλειστικά με την ιδία συμμετοχή και με την επιχορήγηση.

Η  ιδία  συμμετοχή  και  το  τραπεζικό  δάνειο  θα  πρέπει  να  έχουν 

καλυφθεί  εντός  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  του  επενδυτικού 

σχεδίου.

α. Ιδία συμμετοχή

i.  Η ιδία συμμετοχή του  φορέα του  επενδυτικού  σχεδίου θα ανέλθει  σε 

ποσοστό  25%  της  συνολικής  ενισχυόμενης  δαπάνης  εξακοσίων  εξήντα 

χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν εξήντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00€), που αναλύεται ως εξής : ποσό εκατόν 

εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (163.000,00€) δηλαδή ποσοστό 40% για τη 

συμβατική επένδυση εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (652.000,00€) 
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και  ποσό  δύο  χιλιάδων ευρώ  (2.000,00€)  δηλαδή  ποσοστό  40% για  τη 

δαπάνη  αμοιβών  μελετών  και  συμβούλων  ποσού  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 

(8.000,00€)

ii. Το  ποσοστό  της  ιδίας  συμμετοχής  που  έχει  εγκριθεί  με  την 

παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την 

έκδοση της απόφασης αυτής.

iii.  Η  ιδία  συμμετοχή  αποτελείται  από  μετρητά  που  θα  καλυφθούν  στο 

σύνολό τους ως εξής:

 Ποσό  εκατόν  εξήντα  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (165.000,00€)  από 

εισφορές των μετόχων και θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο.

iv. Το  ποσό  της  ιδίας  συμμετοχής  θα  καθοριστεί  ακριβώς  με  την 

ολοκλήρωση  της  ενισχυόμενης  επένδυσης  και  θα  υπολογιστεί  στο 

πραγματικό κόστος αυτής.

β. Δάνειο.
  

i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέδιο.

Το τραπεζικό δάνειο  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας 

χιλιάδων  ευρώ  (231.000,00€),  ήτοι  ποσοστό  35%  της  συνολικής 

ενισχυόμενης  δαπάνης  ποσού  εξακοσίων  εξήντα  χιλιάδων  ευρώ 

(660.000,00€),  που  αναλύεται  ως  εξής  :  ποσό  διακοσίων  είκοσι  οκτώ 

χιλιάδων  διακοσίων  ευρώ  (228.200,00€)  δηλαδή  ποσοστό  35%  για  τη 

συμβατική επένδυση εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (652.000,00€) 

και ποσό δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) δηλαδή ποσοστό 40% 

για τη δαπάνη αμοιβών μελετών και συμβούλων ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(8.000,00€). 

Το μεσομακροπρόθεσμο δάνειο θα πρέπει : 

-     να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

-   να  έχει  τη  μορφή  τραπεζικού  δανείου  ή  ομολογιακού  δανείου 

εκδιδόμενου  σε  δημόσια  ή  μη  εγγραφή  ή  δανείου  από  άλλους 

χρηματοδοτικούς  οργανισμούς,  αποκλειόμενης  της  μορφής 

αλληλόχρεου λογαριασμού,

- να  έχει  ληφθεί  για  την  πραγματοποίηση  του  συγκεκριμένου 

επενδυτικού  σχεδίου,  όπως  θα  προκύπτει  ρητά  από  τη  σχετική 

δανειακή σύμβαση και
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- να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό 

οργανισμό,  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  υπαγωγής.   Το 

επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

ii. Δάνειο για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης

Το σύνολο του αναγκαίου κεφαλαίου εκκίνησης το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000,00€) θα χρηματοδοτηθεί 

με  βραχυπρόθεσμο  δάνειο,  όπως  θα προκύπτει  ρητά  από την δανειακή 

σύμβαση. Το δάνειο αυτό μπορεί να έχει και τη μορφή του αλληλόχρεου 

λογαριασμού. 

Άρθρο 6 

Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης 

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως 

ισχύει  εγκρίνεται  με  την  προϋπόθεση  τήρησης  από  την  επιχείρηση  των 

παρακάτω ειδικών όρων:

α. Τόπος εγκατάστασης

Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, 

Δήμου Καλαμάτας, νομού Μεσσηνίας.

Ο τόπος  εγκατάστασης  ανήκει  στην περιοχή Γ  του άρθρου 2 παρ.1  του 

νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.

Το  οικόπεδο  στο  οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  η  επένδυση  θα  πρέπει  να 

μεταβιβαστεί  ή  μισθωθεί  από  την  υπό  σύσταση  εταιρεία  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ  Α.Ε.»  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον 

δέκα πέντε ετών, η μίσθωση να μεταγραφεί και ο εκμισθωτής να παραιτηθεί 

από το δικαίωμα ιδιόχρησης.

β.  Νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας

Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από 

την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της και οι οποίες 

προσδιόρισαν  και  την  βαθμολογία  κατά  την  αξιολόγηση  του  αντίστοιχου 

κριτηρίου είναι  τρεις (3) μόνιμες θέσεις απασχόλησης (3 Ε.Μ.Ε.).

Στον  αριθμό  αυτό  δεν  συνυπολογίζονται  θέσεις  απασχόλησης  που 

δημιουργούνται  από άλλες  επενδύσεις  ή  δραστηριότητες  της  επιχείρησης 

ενώ  ο  συνολικός  αριθμός  των  θέσεων  απασχόλησης  της  υπό  σύσταση 

εταιρείας  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ  Α.Ε.»  μετά  την 
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ολοκλήρωση της επένδυσης θα είναι τρεις (3) μόνιμες θέσεις απασχόλησης 

(3 Ε.Μ.Ε.).

γ. Δυναμικότητα

- Υφιστάμενη δυναμικότητα : -

- Νέα δυναμικότητα : -

- Συνολική δυναμικότητα μετά την επένδυση : -

δ. Έκδοση αδειών

Η επιχείρηση ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία αδειών οικοδομικών και λοιπών εργασιών και για τη 

λήψη και τήρηση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία 

μέτρων.

ε. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης είναι:

i. η τήρηση από αυτήν λογιστικών βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και

ii. η μη επιχορήγηση της παρούσας επένδυσης από άλλη πηγή.

Άρθρο 7 

Υλοποίηση του επενδυτικού έργου 

α. Ημερομηνία έναρξης

Ως  ημερομηνία  έναρξης  υλοποίησης  του  επενδυτικού  σχεδίου  ορίζεται  η 

28.01.2010 (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις 

του Ν.3299/2004).

β.  Έναρξη  υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.  

Ενισχύονται  οι  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  μετά  την  ανωτέρω 

ημερομηνία  έναρξης  του  επενδυτικού  σχεδίου,  ενώ  η  τυχόν  διαπίστωση 

δαπανών  (εκτός  των  προκαταρκτικών  μελετών  σκοπιμότητας)  πριν  την 

παραπάνω ημερομηνία  επιφέρει  απόρριψη  του  συνόλου του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Ως  έναρξη  νοείται  είτε  η  έναρξη  των  κατασκευαστικών  εργασιών  είτε  η 

πρώτη βέβαια ανάληψη δέσμευσης για παραγγελία εξοπλισμού, εκτός των 

προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας.

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η 07.11.2013 

(24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης).

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
12
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Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθεσμία ολοκλήρωσης του 

επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο 

όριο,  υπό τις προϋποθέσεις ότι 

i. η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας  έξι  (6)  μηνών  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας 

ολοκλήρωσης

ii. έχει  πραγματοποιηθεί  το  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του 

εγκριθέντος έργου.

Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους 

ανωτέρας  βίας,  η  προθεσμία  ολοκλήρωσης  του επενδυτικού  σχεδίου  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  την  προϋπόθεση 

πραγματοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου.

ε.  Αίτηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

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.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί 

αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται 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.

Αν  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  η  επένδυση 

ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή μετά την 

παράταση  προθεσμίας,  η  ολοκλήρωση  και  έναρξη  παραγωγικής 

λειτουργίας  επιτρέπεται  να  πιστοποιηθεί  εφόσον  κατατεθεί  η 

σχετική αίτηση της επόμενης παραγράφου. 

Στην  περίπτωση  όμως  αυτή  θα  ενισχυθούν  μόνο  οι  δαπάνες  που 

πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.
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στ.  Ολοκλήρωση  και  Έναρξη  Παραγωγικής  λειτουργίας  της 

επένδυσης.

Η ολοκλήρωση  και  έναρξη  της  παραγωγικής  λειτουργίας  της  επένδυσης 

πιστοποιείται  μετά  από  επιτόπιο  έλεγχο  των αρμόδιων  οργάνων ελέγχου 

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.

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. 

Επίσης  η  απόκτηση  των  νομιμοποιητικών  αδειών  λειτουργίας  της 

επένδυσης.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης 

1. Η  υπό  σύσταση  εταιρεία  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ  Α.Ε.»  από  την   υπαγωγή  του  παρόντος 

επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει 

και  μέχρι  την  παρέλευση  πενταετίας  από  την  δημοσίευση  της 

απόφασης  ολοκλήρωσης  και  έναρξης  της  παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης οφείλει :

α.  Να τηρεί τους όρους της υπαγωγής.

β.  Να μη διακόπτει την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός 

αν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  που  προκαλούνται  από  φυσικά 

φαινόμενα.

γ.  Να μην παύσει  τη λειτουργία της επιχείρησης,  εκτός  αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

δ.  Να μη μεταβιβάζει για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου 

από άλλα κυριότητας της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 

εξυπηρέτηση  της  παραγωγικής  λειτουργίας  της  επιχείρησης,  με 
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υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών 

στην αρμόδια υπηρεσία.

2.  Η  υπό  σύσταση  εταιρεία  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ  Α.Ε.»  για  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  δεν 

επιτρέπεται  χωρίς  έγκριση  του  αρμόδιου  για  την  έκδοση  της 

απόφασης υπαγωγής οργάνου:

α.  Να  εκμισθώσει  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.

3. Η  υπό  σύσταση  εταιρεία  «ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.», οφείλει για διάστημα πέντε (5) ετών 

από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  ολοκλήρωσης  &  έναρξης 

παραγωγικής  λειτουργίας  της  επένδυσης,  να  αποστέλλει  στις 

κατά περίπτωση αρμόδιες  υπηρεσίες  στοιχεία από τα οποία να 

προκύπτει  η  τήρηση των υποχρεώσεων της  που προβλέπονται 

στις  διατάξεις  του  Ν.3299/2004,  όπως  ισχύει,  καθώς  και  της 

εγκριτικής απόφασης.

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη 

συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης & 

μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών. 

Σε  περίπτωση  μη  αποστολής  των  στοιχείων  αυτών  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  Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων.  

4. Εάν η 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.

β. Δύναται  να  ανακληθεί  η  απόφαση  υπαγωγής  και  να  επιστραφεί  η 

ενίσχυση  ή  να  παρακρατηθεί  ή  επιστραφεί  μέρος  αυτής,  στις 

περιπτώσεις α, γ της παραγράφου 1 και α, β της παραγράφου 2.

5. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση 

της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
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της  επένδυσης  και  εντός  του  οριζόμενου  στην  παρ.  1  χρονικού 

περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

6. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

περίπτωση 1β, 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.

7. 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 του επενδυτικού 

σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004  όπως ισχύει, 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 του Ν. 3299/2004, 

  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

8.  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.

9.  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 
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ενισχύσεων  από  το  Δημόσιο  αποτελούν  τίτλο  για  τη  βεβαίωση  του 

χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ. ).

10.  Ο  έλεγχος  για  την  διαπίστωση  της  προόδου  των  εργασιών  του 

επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολοκλήρωσης της επένδυσης και 

έναρξης  της  παραγωγικής  της  λειτουργίας  και  γενικότερα  της 

συμμόρφωσης της επιχείρησης με του όρους της παρούσας απόφασης 

και των διατάξεων του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, θα πραγματοποιείται 

από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

11.  Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί :

α.  χωρίς έγκριση της αρμόδιου φορέα υπαγωγής ως προς τα σημεία εκείνα 

που προσδιόρισαν το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και 

β. ως  προς  τα  σημεία  που  σχετίζονται  με  τα  κίνητρα  υπαγωγής  του 

επενδυτικού  σχεδίου  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρ.  8356/03-03-2005 

απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  &  Οικονομικών  όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 33021/25-07-2007 όμοια απόφαση, εφ΄ 

όσον προκύπτει ότι εάν τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα 

είχαν ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία βαθμολόγησης, το επενδυτικό 

σχέδιο  δεν  θα  πληρούσε  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  ούτε  &  την 

ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3299/04 

όπως ισχύει. 

12α.Η επιχείρηση θα αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους όρους από το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 

από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα παρέχει σε όλα αυτά όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που 

ζητούνται.   

 β. Θα λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για 

το κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Καν.1228/06. 

γ.  Θα τηρήσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες του 

επενδυτικού σχεδίου το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε, για διάστημα δέκα 

ετών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ανεξάρτητα από την άρση της 

σχετικής υποχρέωσης που ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή 

φορολογικών διατάξεων.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει  και οι 

σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 10
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1. Η  περίληψη  της  παρούσας  να  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως (τεύχος Β’).

2. Η  ισχύς  της  παρούσας  απόφασης  αρχίζει  από  τη  δημοσίευση  της 

περίληψης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                             
Τρίπολη  07/11/2011

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες για ενημέρωση και ενέργεια
1. Υπουργείο Οικονομικών
   Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
    241 00  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2. Εταιρεία: ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
    Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3
    133 41  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
    Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
    Λεωφ. Ηρακλείου 243
    142 31  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Χ/Α
 Εκταμίευση
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