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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3550
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων 

στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την 
Περιφερειακή Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παρ. 3 του ν. 3299/2004 η υπ’ αριθμ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/
Ε/ν. 3299/2004/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση 
«Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση 
με το κίνητρο της επιχορήγησης του ν. 3299/2004».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπαγωγή της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 3 
αυτού, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 23.12.2004) 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 / 2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄/14.7.2000) για τον «Ορ−
γανισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

4. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α΄/21.3.2002) για την 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών». 

5. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄/10.3.2004) για τον «Διο−
ρισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄/ 
14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/86) «Σύ−
σταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/89) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99 Α΄/95) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του π.δ. 
396/1989», του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄/1996) «Συγχωνεύ−
σεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/04 (ΦΕΚ 85 Α΄/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

8. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄/2004) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 Α΄/ 
22.8.2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης».

11. 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (ΦΕΚ 360 Β΄/ 21.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για 
τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοι−
κονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επι−
δότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλη−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3299/2004». 

13. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (ΦΕΚ 350 Β΄/17.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολό−
γηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 
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14. Την υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (ΦΕΚ 329 Β΄/ 15.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

15. Την υπ’ αριθμ. 8351/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον 
ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου 
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004». 

16. Την υπ’ αριθμ. 8355/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρη−
ματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 
3299/2004». 

17. Την υπ’ αριθμ. 9603/3.3.2006 (ΦΕΚ 306 B΄/14.3.2006) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό των Κονδυλίων για τις επιχορηγή−
σεις των επενδύσεων, τις επιδοτήσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού και τις επιδοτήσεις του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, του έτους 2006, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 
7 του ν. 3299/2004». 

18. Την υπ’αριθμ. ΕΛΚΕ 388/9.6.2006 αίτηση της επιχεί−
ρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με 
το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται 
στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 446 δωματίων 
των 1.114 κλινών και Κέντρου θαλασσοθεραπείας των 
200 ατόμων/ημέρα, στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνί−

ας (όρια Δήμων Γαργαλιάνων και Νέστορος) ΣΤΑΚΟΔ 
55.11 συνολικής δαπάνης εκατόν δέκα εκατομμυρίων 
(110.000.000) €. 

19. Το υπ’ αριθμ. 892/13.9.2006 έγγραφο με το οποίο 
διαβιβάστηκε η σχετική «Έκθεση σκοπιμότητας» του 
ΕΛΚΕ. 

20. Την από 6.12.2006 ομόφωνη Γνωμοδότηση της 
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την 
υπαγωγή στις διατάξεις του N. 3299/2004 επενδυτικού 
σχεδίου, που αναφέρεται στηn Ίδρυση Ξενοδοχειακής 
μονάδας 5*, 446 δωματίων των 1.114 κλινών και Κέντρου 
θαλασσοθεραπείας των 200 ατόμων/ημέρα συνολικής 
δαπάνης ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σα−
ράντα έξι χιλιάδων, επτακοσίων έξι (99.646.706) €, καθώς 
η ανωτέρω επένδυση συγκεντρώνει τους απαραίτητους 
βαθμούς και το προβλεπόμενο ποσό από την υπ’ αρ. 
9603/3.3.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, επαρκεί για την επιχορήγησή της, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/ 
2004 της Επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣ−
ΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα εκατομμυ−
ρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων έξι 
(99.646.706) €. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 446 δωματίων των 1.114 κλινών 
και Κέντρου θαλασσοθεραπείας των 200 ατόμων / ημέρα, στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνίας (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 55.11) 
ανήκει στον τριτογενή τομέα (άρθρο 3 παρ. 1, περ. γi, γiv, γxii) και εντάσσεται στη 2η (δεύτερη) και 4η (τέταρτη) 
κατηγορία.

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

ΕΝΟΤΗΤΑ
1

ΕΝΟΤΗΤΑ
2

ΕΝΟΤΗΤΑ
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

21.114
 ΚΛΙΝΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑ−
ΠΕΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟ−
ΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 40.432.096 4.794.464 2.061.399 47.287.959

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟΣ 22.090.431 2.698.091 5.579.741 31.368.263

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟΣ 13.438.867 1.552.915 0 14.991.782

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.020.400 0 0 1.020.400

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΧΩΡΟΥ 4.724.458 167.675 86.169 4.978.302

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥ−
ΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 82.706.252 9.213.145 7.727.309 99.646.706
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Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Α. Επιχορήγηση.
i. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στην περίπτωση 

του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3299/2004 «…επενδύσεις με 
σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στην απασχόληση…..». 

ii. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους επι−
χορηγούμενων δαπανών ενενήντα εννέα εκατομμυρί−
ων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων έξι 
(99.646.706) €, εγκρίνεται επιχορήγηση ποσού σαράντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα μίας χι−
λιάδων δεκαοκτώ (44.841.018) €, δηλαδή ποσοστό 45% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης.

iii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγμα−
τοποιείται σε δόσεις ως εξής:

1η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 30% 
της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.

 2η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του αρ−
μοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 
ότι υλοποιήθηκε το 50% του έργου και ότι ο επενδυτής 
συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
απόφασης υπαγωγής.

3η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επι−
χορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης, από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και ότι έχει 
καταβληθεί, για την πραγματοποίησή της, το σύνολο 
της ίδιας συμμετοχής και το σύνολο του τραπεζικού 
δανείου.

4η δόση: Το υπόλοιπο ποσό, ίσο με το 20% του ποσού 
της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση 
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας, 
από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 όπως προβλέπεται από τους όρους της 
πα−ρούσας απόφασης.

Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που 
δεν υπερβαίνει το 10% της προβλεπόμενης στη σχετική 
απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με 
την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προ−
σαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατε−
στημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω 
προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλ−
λόμενης επιχορήγησης.

iv. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυ−

τή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού 

της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βρα−
χυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης 
επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 
της επένδυσης.

 Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορή−
γησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία 
έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε 
φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της κατα−
βαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου 
αυτού δανείου.

Β. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (χωρίς να υπο−
λογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μικρομεσαίες) 
αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να 
υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων 
στα βιβλία της επιχείρησης.

Άρθρο 3
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

1. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η υφιστάμενη εταιρεία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται «μικρή επιχείρηση» και η μετοχική 
της σύνθεση είναι: 

2. Μετοχική σύνθεση

Επωνυμία Μετόχου Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο € Ποσοστό
%

1. Βασίλης Κωνσταντακόπουλος 488.580 14.657.400 20,40

2. ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε 760.413 22.812.375 31,75

3. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 403.557 12.106.725 16,85

4. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

5. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. 2.395.000 71.850.000 100,00
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Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επι−
χείρηση σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρούσας από−
φασης θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν 
την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμε−
τάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν 
περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού 
του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέ−
λευση 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 κυ−
ρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδε−
ται 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 Διοικητικής Δικονομίας, 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, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται 
με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαλ−
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαί−
ωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος 
του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης 
δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα−
νών 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 μεσομακροπρόθεσμο τραπε−
ζικό δάνειο, καθώς 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 μεσομακροπρόθεσμο τρα−
πεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί και εκταμι−
ευθεί αντίστοιχα εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

α. Ιδία συμμετοχή. 
i. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδί−

ου θα ανέλθει σε ποσοστό 25% της συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι 

τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα έξι (24.911.676) € .

ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει ορισθεί 
με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν 
να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. 

 iii. Η Iδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά που θα 
καλυφθούν στο σύνολό τους από εισφορές των εταίρων 
στο μετοχικό κεφάλαιο.

iv. Το ποσό της Ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακρι−
βώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης 
και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής. 

β. Κεφάλαιο κίνησης. 
Το χρηματοδοτούμενο από το φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης ανέρχεται 
στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλι−
άδων πεντακοσίων ενενήντα ενός (494.591) €, ήτοι το 
50% του συνολικού Κεφαλαίου Κίνηση, θα πρέπει να 
αποτελείται από μετρητά τα οποία θα καλυφθούν στο 
σύνολό τους με ίδιους πόρους (Αύξηση του μετοχικού 
Κεφαλαίου).

γ. Δάνειο.
i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέ−

διο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων 
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και δώδεκα (29.894.012) €, 
ήτοι ποσοστό 30% και θα πρέπει: 

− να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
− να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού 

δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανεί−
ου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλει−
όμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

 − να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συ−
γκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει 
ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

− 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.

Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης 
από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων: 

α. Τόπος εγκατάστασης 
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στην Πε−

ριοχή 1 – Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης (Π.Ο.Τ.Α.) Ρωμανού (Στα διοικητικά όρια των Δήμων 
Γαργαλιάνων και Νέστορος − Νομού Μεσσηνίας) και 
όπως έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 24069/3817/ 
19.10.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Δημοσίων 
Έργων, όπως ισχύει. 

β.1. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης: Οι υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης είναι 13 ΕΜΕ. 

β.2. Νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα 

δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι 
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και το 3ο έτος λειτουργίας της και οι οποίες προσδι−
όρισαν και την βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του 
αντίστοιχου κριτηρίου είναι 285 ή 220 ΕΜΕ.

γ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων μετά την 
επένδυση:

 i. Παρούσα δυναμικότητα: 
iii. Νέα δυναμικότητα 
iii α. Ξενοδοχείο 2: 446 δωμάτια, με 1.114 κλίνες των 

5* 
iii β. Κέντρο Θαλασσοθεραπείας: 200 θέσεις θεραπείας 

/ ημέρα. 
δ. 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
 Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορί−

ζεται η 9.6.2006. 
β. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
Ενισχύονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού 
σχεδίου ενώ όσες προηγήθηκαν αυτής δεν συνυπολο−
γίζονται στο ενισχυόμενο κόστος ούτε και στην ίδια 
συμμετοχή. 

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδί−
ου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται η 31.12.2009.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης 
 Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθε−

σμία 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 καθυστέ−
ρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προ−
θεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώ−
σεις 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 χω−
ρίς 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 υπηρε−
σία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή 
ισχύει.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμί−
ας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα 
αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστα−
τικά 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 επέν−
δυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλή−
ρωση 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.

στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης 

− Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας 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. 

 − Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαι−
τείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις 
νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην από−
φαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων 
υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης

1. Η Επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» από την υπαγωγή 
του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 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 κυ−
ριότητάς της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνο−
νται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας 
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της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια 
υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επι−
τρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

α. Να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εται−
ρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσο−
στά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει 
όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

β. 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. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπα−
γωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται 
η ενίσχυση στην περίπτωση γ΄ 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, β της παραγράφου 1 
και α, β της παραγράφου 2.

4. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγω−
γής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού 
περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενί−
σχυσης.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί 
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 
έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποί−
ων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004 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 ανα−
καλείται 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 ανωτέ−
ρω 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.

6. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση 
το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημο−
σίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνο−
νται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των 
ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη 
βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

7. Ο έλεγχος για την διαπίστωση της προόδου των 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 
της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της 
επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και 
των διατάξεων του ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του 
νόμου αυτού.

 8. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τρο−
ποποιηθεί α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπα−
γωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν 
το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και 
β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών εφόσον προκύπτει ότι εάν 
τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν 
ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία βαθμολόγησης το 
επενδυτικό σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προ−
ϋποθέσεις ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την 
υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3299/2004 
και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 10

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
έκδοσή της.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ 

Άρθρο δεύτερο
Κύρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παρ. 3 του ν. 3299/2004 η υπ’ αριθμ. 25368/ΥΠΕ/ 4/00402/
Ε/N. 3299/2004/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση 
«Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση 
με το κίνητρο της επιχορήγησης του ν. 3299/2004».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπαγωγή της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 3 
αυτού, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 23.12.2004) 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄/14.7.2000) για τον «Ορ−
γανισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

4. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α΄/21.3.2002) για την 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

5. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄/10.3.2004) για τον «Διο−
ρισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄/ 
14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) 
«Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/89) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99 Α΄/1995) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του π.δ. 
396/1989», του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄/96) «Συγχωνεύσεις 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/17.3.2004) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού».

8. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄/2004) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 Α΄/22.8.2005) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης».

11. 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (ΦΕΚ 360 Β΄/ 21.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για 
τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοι−
κονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επι−
δότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλη−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004». 

13. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (ΦΕΚ 350 Β΄/ 17.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολό−
γηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

14. Την υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (ΦΕΚ 329 Β΄/15.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

15. Την υπ’ αριθμ. 8351/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/ 16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον 
ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου 
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004». 

16. Την υπ’ αριθμ. 8355/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/ 16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρη−
ματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσε−
ων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

17. Την υπ’ αριθμ. 9603/3.3.2006 (ΦΕΚ 306 B΄/14.3.2006) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό των Κονδυλίων για τις επιχορηγή−
σεις των επενδύσεων, τις επιδοτήσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού και τις επιδοτήσεις του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, του έτους 2006, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 
7 του ν. 3299/2004». 

18. Την από με αρ. πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. 390/9.6.2006 αίτηση 
της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙ−
ΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου, που 
αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 
321 δωματίων, 769 κλινών και Συνεδριακού Κέντρου 1.175 
θέσεων, στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνίας (όρια Δήμων 
Γαργαλιάνων και Νέστορος) ΣΤΑΚΟΔ 55.11 συνολικής 
δαπάνης εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) €. 

19. Το από 13.9.2006 έγγραφο υπ’αριθμ. 36310 με το 
οποίο διαβιβάσθηκε η σχετική έκθεση σκοπιμότητας 
του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

20. Την από 6.12.2006 ομόφωνη Γνωμοδότηση της 
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού 
σχεδίου, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής 
μονάδας 5* 321 δωματίων, 769 κλινών και Συνεδριακού 
Κέντρου 1.175 θέσεων συνολικής δαπάνης ενενήντα εν−
νέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, 
τετρακοσίων σαράντα εννέα (99.596.449) €, καθώς η 
ανωτέρω επένδυση συγκεντρώνει τους απαραίτητους 
βαθμούς και το προβλεπόμενο ποσό από την υπ’ αρ. 
9603/3.3.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, επαρκεί για την επιχορήγησή της, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (άρθρο 9 παρ. 3) της Επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. 
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, συνολικής δαπάνης ενενήντα 
εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιά−
δων, τετρακοσίων σαράντα εννέα (99.596.449) €.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 321 δωματίων των 769 κλινών και 
Συνεδριακού Κέντρου 1.175 θέσεων, στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνίας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5.11) ανήκει στον τριτογενή 
τομέα (άρθρο 3 παρ.1, περ. γ, υποπερ. i και xii) και εντάσσεται στην 2η και 4η κατηγορία.

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
769 ΚΛΙΝΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 36.679.040 10.404.175 1.474.258 48.557.473

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

23.424.729 5.583.897 869.059 29.877.685

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

10.057.458 4.983.620 173.500 15.214.578

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 969.900 − − 969.900

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ

3.738.209 1.115.749 122.856 4.976.814

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

74.869.336 22.087.441 2.639.673 99.596.449

Άρθρο 3
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

1. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η υφιστάμενη εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης «ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται «μικρή επιχείρηση» και η μετοχική της 
σύνθεση είναι:

2. Μετοχική σύνθεση

Επωνυμία Μετόχου Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο € Ποσοστό %

1. Βασίλης Κωνσταντακόπουλος 488.580 14.657.400 20,40

2. ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 760.413 22.812.375 31,75

3. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 16,85

4. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.126.750 15,50

5. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. 2.395.000 71.850.000 100,00

Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Α. Επιχορήγηση.
i. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στην περίπτωση 

του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3299/2004 «…επενδύσεις με 
σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στην απασχόληση…..». 

ii. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους επι−
χορηγούμενων δαπανών ενενήντα εννέα εκατομμυρί−
ων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, τετρακοσίων 
σαράντα εννέα (99.596.449) €, εγκρίνεται επιχορήγηση 
ποσού σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσί−
ων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δύο (44.818.402) 
€, δηλαδή ποσοστό 45% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης.

iii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγμα−
τοποιείται σε δόσεις ως εξής:

1η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 30% 
της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.

 2η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% 
της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.
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 3η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επι−
χορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και ότι έχει 
καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση 
της επένδυσης το σύνολο της ίδιας συμμετοχής και το 
σύνολο του τραπεζικού δανείου. 

4η δόση: Το υπόλοιπο ποσό, ίσο με το 20% του ποσού 
της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση 
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 
του ν. 3299/2004, όπως προβλέπεται από τους όρους 
της παρούσας απόφασης.

Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που 
δεν υπερβαίνει το 10% της προβλεπόμενης στη σχετική 
απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης με 
την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προ−
σαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατε−
στημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω 
προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλ−
λόμενης επιχορήγησης.

iv. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυ−

τή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού 

της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βρα−
χυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης 
επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 
της επένδυσης.

 Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορή−
γησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία 
έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε 
φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της κατα−
βαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου 
αυτού δανείου.

Β. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (χωρίς να υπο−
λογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μικρομεσαίες) 
αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να 
υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων 
στα βιβλία της επιχείρησης. 

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επι−
χείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν 
την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμε−
τάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν 
περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού 
του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέ−
λευση 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 κυ−
ρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδε−
ται 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 Φορο−
λογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 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.

Δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται 
με βάση τις διατάξεις της παρούσης απόφασης απαλ−
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαί−
ωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος 
του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης 
δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα−
νών 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 μεσομακροπρόθεσμο τραπε−
ζικό δάνειο καθώς 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 μεσομακροπρόθεσμο τρα−
πεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί και εκταμι−
ευθεί αντίστοιχα εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

α. Ιδία συμμετοχή. 
i. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδί−

ου θα ανέλθει σε ποσοστό 25 % της συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι 
τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα 
χιλιάδων εκατόν δώδεκα (24.899.112) € .

ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει ορισθεί 
με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν 
να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. 

iii. Η Iδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά που θα 
καλυφθούν στο σύνολό τους από εισφορές των εταίρων 
στο μετοχικό κεφάλαιο.

iv. Το ποσό της Ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακρι−
βώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης 
και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής. 

β. Δάνειο.
i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέ−

διο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων 
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε 
(29.878.935) €, ήτοι ποσοστό 30% και θα πρέπει: 
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− να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
− να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού 

δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανεί−
ου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλει−
όμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

 − να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συ−
γκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει 
ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

− 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.

Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης 
από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων: 

α. Τόπος εγκατάστασης 
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στην Πε−

ριοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) 
Ρωμανού (Στα διοικητικά όρια των Δήμων Γαργαλιάνων 
και Νέστορος − Νομού Μεσσηνίας) όπως έχει οριοθε−
τηθεί με την υπ’ αριθμ. 24069/3817/19.10.2001 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων όπως ισχύει.

β.1. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης: Οι υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης είναι 13 ΕΜΕ. 

β.2. Νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
 Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημι−

ουργηθούν 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 257 θέσεις απασχόλησης ή 166 ΕΜΕ.

γ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων μετά την 
επένδυση:

 i. Παρούσα δυναμικότητα: 
iii. Νέα δυναμικότητα 
iii α. Ξενοδοχείο: 321 δωμάτια, με 769 κλίνες των 5* 
iii β. Συνεδριακό Κέντρο: 1.175 θέσεων.
δ. 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 κα−
τηγορίας του Κ.Φ.Σ. και

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

Άρθρο 7
Υλοποίηση του επενδυτικού έργου

α. Ημερομηνία έναρξης
Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορί−

ζεται η 9.6.2006.
β. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
Ενισχύονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού 
σχεδίου ενώ όσες προηγήθηκαν αυτής δεν συνυπολο−
γίζονται στο ενισχυόμενο κόστος ούτε και στην ίδια 
συμμετοχή. 

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδί−
ου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται η 31.12.2009.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης 
Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθε−

σμία 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 καθυστέ−
ρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προ−
θεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώ−
σεις 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 χω−
ρίς 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 υπη−
ρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως 
αυτή ισχύει.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμί−
ας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα 
αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστα−
τικά 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 επέν−
δυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλή−
ρωση 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.

στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης 

− Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας 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. 
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 − Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαι−
τείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από 
τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην 
απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών 
πρώτων υλών και πωλήσεων υπηρεσιών. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης

1. Η Επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. » από την υπαγωγή του 
παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 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 κυ−
ριότητάς της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνο−
νται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια 
υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επι−
τρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

α. Να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εται−
ρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσο−
στά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει 
όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

β. 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. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπα−
γωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται 
η ενίσχυση στην περίπτωση γ΄ 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, β της παραγράφου 1 
και α, β της παραγράφου 2.

4. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγω−
γής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού 
περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενί−
σχυσης.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί 
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 
έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποί−
ων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004 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 ανα−
καλείται 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 ανωτέ−
ρω 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.

6. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση 
το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημο−
σίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνο−
νται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των 
ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη 
βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

7. Ο έλεγχος για την διαπίστωση της προόδου των 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 
της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της 
επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και 
των διατάξεων του ν. 3299/2004 θα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του 
νόμου αυτού.

 8. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τρο−
ποποιηθεί: α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπα−
γωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν 
το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και 
β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτει−
νόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί 
υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό 
σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή 
του στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3299/2004 
και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την έκ−
δοσή της.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
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Άρθρο τρίτο
Κύρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παρ.3 του ν. 3299/2004 η υπ’αριθ. 32539/ΥΠΕ/4/ 00523/Ε/
ν. 3299/2004/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Υπα−
γωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση με 
το κίνητρο της επιχορήγησης του ν. 3299/2004».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπαγωγή της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 3 
αυτού, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 23.12.2004) 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄/14.7.2000) για τον «Ορ−
γανισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

4. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α΄/21.3.2002) για την 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

5. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄/10.3.2004) για τον «Διο−
ρισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄/14.10.2005) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) «Σύ−
σταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/1989) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99 Α΄/1995) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του 
π.δ. 396/1989», του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄/1996) «Συγ−
χωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

8. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄/2004) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 Α΄/22.8.2005) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης».

11. 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (ΦΕΚ 360 Β΄/ 21.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για 
τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοι−
κονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επι−
δότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλη−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004». 

13. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (ΦΕΚ 350 Β΄/17.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολό−
γηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

14. Την υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (ΦΕΚ 329 Β΄/15.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

15. Την υπ’ αριθμ. 8351/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον 
ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου 
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004». 

16. Την υπ’ αριθμ. 8355/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρη−
ματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσε−
ων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

17. Την υπ’ αριθμ. 9603 /3.3.2006 (ΦΕΚ 306 B΄/14.3.2006) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό των Κονδυλίων για τις επιχορηγή−
σεις των επενδύσεων, τις επιδοτήσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού και τις επιδοτήσεις του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, του έτους 2006, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 
7 του ν. 3299/2004». 

18. Την από υπ’αριθμ. Ε.Λ.Κ.Ε. 402/4.8.2006 αίτηση της 
επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Α.Ε. με το δ.τ «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου, που 
αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 
119 δωματίων των 298 κλινών στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου Μεσ−
σηνίας (στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου), ΣΤΑ−
ΚΟΔ 55.11, συνολικής δαπάνης εξήντα εκατομμυρίων 
(60.000.000) €. 

19. Το από 45996/13.11.2006 έγγραφο με το οποίο διαβι−
βάσθηκε η σχετική έκθεση σκοπιμότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

20. Την από 6.12.2006 ομόφωνη Γνωμοδότηση της 
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού 
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σχεδίου, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής 
μονάδας 5* 119 δωματίων των 298 κλινών συνολικής 
δαπάνης πενήντα επτά εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλι−
άδων τριακοσίων ογδόντα εννέα (57.027.389) €, καθώς η 
ανωτέρω επένδυση συγκεντρώνει τους απαραίτητους 
βαθμούς και το προβλεπόμενο ποσό από την υπ’ αριθμ. 
9603/3.3.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, επαρκεί για την επιχορήγησή της, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 (άρθρο 9 παρ.3) της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ «Τ.Ε.ΜΕΣ. 
Α.Ε » για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, συνολικής δαπάνης πενήντα 
επτά εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων 
ογδόντα εννέα (57.027.389) €. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 119 δωματίων, 298 κλινών, στην 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου Μεσσηνίας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5.11) ανήκει στον τριτογενή τομέα (άρθρο 3 παρ.1, περ γ, υποπερ. i και 
xii) και εντάσσεται στη 2η κατηγορία.

 Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

Κτιριακά 30.210.745

Mηχανολογικός Εξοπλισμός 13.543.274

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός  6.936.139

Μεταφορικά Μέσα 565.100

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος 
Χώρου− Εγκαταστάσεις

5.772.131

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 57.027.389

 

Άρθρο 3
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

1. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η υφιστάμενη εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης «ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται «μικρή επιχείρηση» και η μετοχική της 
σύνθεση είναι: 

Επωνυμία Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο € Ποσοστό %

1. Βασίλης Κωνσταντακόπουλος 488.580 14.657.400 20,40

2. ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 760.413 22.812.375 31,75

3. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 403.557 12.106.725 16,85

4. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

5. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. 2.395.000 71.850.000 100,00

 Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Α. Επιχορήγηση.
i. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στην περίπτωση 

του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3299/2004 «…επενδύσεις με 
σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στην απασχόληση…..». 

ii. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους επι−
χορηγούμενων δαπανών πενήντα επτά εκατομμυρί−
ων είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα 
(57.027.389) €, εγκρίνεται επιχορήγηση ποσού είκοσι 
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιά−

δων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πέντε λεπτών 
(25.662.325,05) €, δηλαδή ποσοστό 45% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης.

iii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγμα−
τοποιείται σε δόσεις ως εξής:

1η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 30% 
της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.
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 2η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% 
της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμόδιου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.

 3η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επι−
χορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και ότι έχει 
καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση 
της επένδυσης το σύνολο της ίδιας συμμετοχής και το 
σύνολο του τραπεζικού δανείου. 

4η δόση: Το υπόλοιπο ποσό, ίσο με το 20% του ποσού 
της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση 
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 
του ν. 3299/2004, όπως προβλέπεται από τους όρους 
της παρούσας απόφασης.

Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που 
δεν υπερβαίνει το 10% της προβλεπόμενης στη σχετική 
απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης με 
την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προ−
σαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατε−
στημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω 
προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλ−
λόμενης επιχορήγησης.

iv. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυ−

τή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού 

της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βρα−
χυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης 
επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 
της επένδυσης.

 Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορή−
γησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία 
έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε 
φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της κατα−
βαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου 
αυτού δανείου.

Β. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (χωρίς να υπο−
λογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μικρομεσαίες) 
αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να 
υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων 
στα βιβλία της επιχείρησης.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επι−
χείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν 
την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμε−
τάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν 

περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού 
του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέ−
λευση 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 κυ−
ρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδε−
ται 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 Διοικητικής Δικονομίας, 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, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται 
με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαλ−
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαί−
ωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος 
του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης 
δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα−
νών 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 μεσομακροπρόθεσμο τραπε−
ζικό δάνειο, καθώς 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 μεσομακροπρόθεσμο τρα−
πεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί και εκταμι−
ευθεί αντίστοιχα εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

α. Ιδία συμμετοχή. 
i. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχε−

δίου θα ανέλθει σε ποσοστό 25% της συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των 
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (14.256.847,25) €.

ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει ορισθεί 
με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν 
να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1787

 iii. Η Iδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά που θα 
καλυφθούν στο σύνολό τους από εισφορές των εταίρων 
στο μετοχικό κεφάλαιο.

iv. Το ποσό της Ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακρι−
βώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης 
και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής. 

β. Δάνειο.
i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέ−

διο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται 
στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εκατόν οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών 
(17.108.216,70) €, ήτοι ποσοστό 30% και θα πρέπει: 

− να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
− να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού 

δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανεί−
ου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλει−
ομένης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

 − να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συ−
γκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει 
ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

− 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.

Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης 
από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων: 

α. Τόπος εγκατάστασης 
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στην Πε−

ριοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠOTA) 
Πύλου (στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου − Νομού 
Μεσσηνίας), όπως έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. 
24069/3817/19.10.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και 
Δημόσιων Έργων, όπως ισχύει.

β.1. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης: Οι υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης είναι 13 ΕΜΕ. 

β.2. Νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
 Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημι−

ουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 
3ο έτος λειτουργίας της και οι οποίες προσδιόρισαν και 
τη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του αντίστοιχου 
κριτηρίου είναι 223 θέσεις απασχόλησης ή 156 ΕΜΕ.

γ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων μετά την 
επένδυση:

 i. Παρούσα δυναμικότητα: 
iii. Νέα δυναμικότητα: 119 δωμάτια / 298 κλίνες. 
δ. 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
 Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορί−

ζεται η 4.8.2006. 
β. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. 
Ενισχύονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού 
σχεδίου ενώ όσες προηγήθηκαν αυτής δεν συνυπολο−
γίζονται στο ενισχυόμενο κόστος ούτε και στην ίδια 
συμμετοχή. 

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδί−
ου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται η 31.12.2009.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης 
Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθε−

σμία 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 καθυστέ−
ρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προ−
θεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώ−
σεις 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 χω−
ρίς 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 υπη−
ρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως 
αυτή ισχύει.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμί−
ας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα 
αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστα−
τικά 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 νόμιμων τόκων από 
της καταβολής.
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Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επέν−
δυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλή−
ρωση 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.

στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης. 

− Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας 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. 

 − Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαι−
τείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από 
τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην 
απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών 
πρώτων υλών και πωλήσεων υπηρεσιών. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης

1. Η Επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» από την υπαγωγή 
του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 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 κυ−
ριότητάς της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνο−
νται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια 
υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επι−
τρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

α. Να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εται−
ρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσο−
στά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει 
όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

β. 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. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπα−
γωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται 
η ενίσχυση στην περίπτωση γ΄ 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΄, β΄ της παραγράφου 
1 και α΄, β΄ της παραγράφου 2.

4. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγω−
γής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού 
περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενί−
σχυσης.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί 
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 
έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποί−
ων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004 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 ανα−
καλείται 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 ανωτέ−
ρω 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.

6. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση 
το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημο−
σίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνο−
νται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των 
ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη 
βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

7. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της προόδου των 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 
της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της 
επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και 
των διατάξεων του ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του 
νόμου αυτού.

8. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τροπο−
ποιηθεί: α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπα−
γωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν 
το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και 
β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την 
υπ’ 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτει−
νόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί 
υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό 



σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή 
του στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3299/2004 
και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την έκ−
δοσή της.

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

Άρθρο τέταρτο
Κύρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παρ.3 του ν. 3299/2004 η υπ’ αριθμ. 32538/ΥΠΕ/ 4/00524/
Ε/ν. 3299/2004/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση 
«Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση 
με το κίνητρο της επιχορήγησης του ν. 3299/2004».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Υπαγωγή της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 3 
αυτού, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 23.12.2004) 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄/14.7.2000) για τον «Ορ−
γανισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

4. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α΄/21.3.2002) για τη 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

5. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄/10.3.2004) για το «Διο−
ρισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄/14.10.2005) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) 
«Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/89) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99 Α΄/95) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του π.δ. 
396/89», του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄/96) «Συγχωνεύσεις 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄/17.3.2004) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού» .

8. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 τ. Α΄/2004) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 
τ. Α΄/22.8.2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

11. 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. 8352/3.3.2005 (ΦΕΚ 360 Β΄/21.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τε−
χνικοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχο−
ρήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμε−
νης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3299/2004».

13. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (ΦΕΚ 350 Β΄/17.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολό−
γηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

14. Την υπ’ αριθμ. 8354/3.3.2005 (ΦΕΚ 329 Β΄/15.3.2005) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004». 

15. Την υπ’ αριθμ. 8351/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/ 16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον 
ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου 
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004». 

16. Την υπ’ αριθμ. 8355/3.3.2005 (ΦΕΚ 337 Β΄/16.3.2005) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρη−
ματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 
3299/2004». 

17. Την υπ’ αριθμ. 9603 / 3.3.2006 (ΦΕΚ 306 B΄/14.3.2006) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον «Καθορισμό των Κονδυλίων για τις επιχορηγή−
σεις των επενδύσεων, τις επιδοτήσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού και τις επιδοτήσεις του κόστους 
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της δημιουργούμενης απασχόλησης, του έτους 2006, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 
7 του ν. 3299/2004».

18. Την από με αρ. πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. 403/4.8.2006 αίτηση 
της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου, 
που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 
5* 226 δωματίων των 570 κλινών, στην ΠΟΤΑ ΠΥΛΟΥ 
Μεσσηνίας (όρια Δήμου Πύλου ΣΤΑΚΟΔ 55.11) συνολικής 
δαπάνης εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (72.000.000) €. 

19. Το από 13.11.2006 έγγραφο υπ’αριθμ. 46004 με το 
οποίο διαβιβάσθηκε η σχετική έκθεση σκοπιμότητας 
του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

20. Την από 6.12.2006 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Κε−
ντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρ−
θρου 7 του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την υπαγω−

γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου, 
που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 
5* 226 δωματίων, 570 κλινών συνολικής δαπάνης εξήντα 
οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιά−
δων, διακοσίων τριών (68.275.203) €, καθώς η ανωτέρω 
επένδυση συγκεντρώνει τους απαραίτητους βαθμούς 
και το προβλεπόμενο ποσό από την υπ’ αρ. 9603/3.3.2006 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
επαρκεί για την επιχορήγησή της, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/ 
2004 (άρθρο 9 παρ. 3) της Επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ.. Α.Ε.» 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, συνολικής δαπάνης εξήντα οκτώ 
εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, 
διακοσίων τριών (68.275.203) €.

Άρθρο 2
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* 226 δωματίων των 570 κλινών, 
στην Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5.11) ανήκει στον τριτογενή τομέα (άρθρο 3 παρ.1, περ. γ΄, υποπερ. i) και 
εντάσσεται στην 2η κατηγορία.

 Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 35.235.597

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

15.248.209

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

10.343.331

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 588.570

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

6.859.496

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

68.275.203

Άρθρο 3
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

1. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η υφιστάμενη εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται «μικρή επιχείρηση» και η μετοχική 
της σύνθεση είναι: 

2. Μετοχική σύνθεση

Επωνυμία Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο € Ποσοστό %

1. Βασίλης Κωνσταντακόπουλος 488.580 14.657.400 20,40

2. ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 760.413 22.812.375 31,75

3. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 403.557 12.106.725 16,85

4. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

5. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 371.225 11.136.750 15,50

ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. 2.395.000 71.850.000 100,00

ς 
) 
ή 
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 Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Α. Επιχορήγηση
i. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στην περίπτωση 

του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3299/2004 «…επενδύσεις με 
σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στην απασχόληση…..». 

ii. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους επι−
χορηγούμενων δαπανών εξήντα οκτώ εκατομμυρίων 
διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, διακοσίων τριών 
(68.275.203) €, εγκρίνεται επιχορήγηση ποσού τριάντα 
εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτα−
κοσίων σαράντα ενός (30.723.841) €, δηλαδή ποσοστό 
45% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

iii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγμα−
τοποιείται σε δόσεις ως εξής:

1η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 30% 
της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.

 2η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχο−
ρήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% 
της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ότι 
υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυ−
τής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της απόφασης υπαγωγής.

 3η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του ποσού της επι−
χορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και ότι έχει 
καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση 
της επένδυσης το σύνολο της ίδιας συμμετοχής και το 
σύνολο του τραπεζικού δανείου. 

4η δόση: Το υπόλοιπο ποσό, ίσο με το 20% του ποσού 
της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση 
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 
του ν. 3299/2004, όπως προβλέπεται από τους όρους 
της παρούσας Απόφασης.

Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που 
δεν υπερβαίνει το 10% της προβλεπόμενης στη σχετική 
απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης με 
την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προ−
σαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατε−
στημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω 
προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλ−
λόμενης επιχορήγησης.

iv. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυ−

τή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού 

της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βρα−
χυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης 
επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 
της επένδυσης.

 Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορή−
γησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία 
έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε 
φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της κατα−
βαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου 
αυτού δανείου.

Β. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (χωρίς να υπο−
λογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μικρομεσαίες) 
αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να 
υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων 
στα βιβλία της επιχείρησης.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επι−
χείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν 
την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμε−
τάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν 
περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού 
του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέ−
λευση 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 κυ−
ρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδε−
ται 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 Διοικητικής Δικονομίας, 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.

Δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται 
με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαλ−
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαί−
ωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος 
του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης 
δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα−
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νών προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα 
κέρδη.

Άρθρο 5
Πηγές Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με την ίδια 
συμμετοχή του φορέα, με μεσομακροπρόθεσμο τραπε−
ζικό δάνειο, καθώς 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 μεσομακροπρόθεσμο τρα−
πεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί και εκταμι−
ευθεί αντίστοιχα εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

α. Ιδία συμμετοχή. 
i. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδί−

ου θα ανέλθει σε ποσοστό 25 % της συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των δεκαεπτά 
εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενός 
(17.068.801) € .

ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει ορισθεί 
με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν 
να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. 

 iii. Η Iδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά που θα 
καλυφθούν στο σύνολό τους από εισφορές των εταίρων 
στο μετοχικό κεφάλαιο.

iv. Το ποσό της Ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακρι−
βώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης 
και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής. 

β. Δάνειο.
i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέ−

διο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδό−
ντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός (20.482.561) 
€, ήτοι ποσοστό 30% και θα πρέπει: 

− να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
− να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού 

δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανεί−
ου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλει−
όμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

 − να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συ−
γκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει 
ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

− 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.

Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης 
από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων: 

α. Τόπος εγκατάστασης 
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στην Πε−

ριοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) 

ΠΥΛΟΥ (Στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου, Νομού 
Μεσσηνίας), όπως έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. 
24069/3817/19.10.2001 Απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και 
Δημόσιων Έργων, όπως ισχύει.

β.1. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης: Οι υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης είναι 13 ΕΜΕ. 

β.2. Νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημι−

ουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 
3ο έτος λειτουργίας της και οι οποίες προσδιόρισαν και 
τη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του αντίστοιχου 
κριτηρίου είναι 229 θέσεις απασχόλησης ή 124 ΕΜΕ.

γ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων μετά την 
επένδυση:

 i. Παρούσα δυναμικότητα: 
iii. Νέα δυναμικότητα 
iii α. Ξενοδοχείο: 226 δωμάτια, με 570 κλίνες των 5* 
δ. 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 κα−
τηγορίας του Κ.Φ.Σ. και

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

Άρθρο 7
Υλοποίηση του επενδυτικού έργου

α. Ημερομηνία έναρξης.
 Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορί−

ζεται η 4.8.2006. 
β. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. 
Ενισχύονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού 
σχεδίου ενώ όσες προηγήθηκαν αυτής δεν συνυπολο−
γίζονται στο ενισχυόμενο κόστος ούτε και στην ίδια 
συμμετοχή. 

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδί−
ου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται η 31.12.2009.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης. 
 Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθε−

σμία 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 καθυστέ−
ρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προ−
θεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώ−
σεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της 
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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 χω−
ρίς 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 υπη−
ρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως 
αυτή ισχύει.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμί−
ας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα 
αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστα−
τικά, 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 επέν−
δυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλή−
ρωση 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.

στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης. 

− Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας 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. 

 − Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαι−
τείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από 
τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην 
απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών 
πρώτων υλών και πωλήσεων υπηρεσιών. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης

1. Η Επιχείρηση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΣ Α.Ε. με το δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. » από την υπαγωγή του 
παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη 
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 κυ−
ριότητάς της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνο−
νται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια 
υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επι−
τρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

α. Να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εται−
ρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσο−
στά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει 
όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

β. 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. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπα−
γωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται 
η ενίσχυση στην περίπτωση γ΄ 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΄, β΄ της παραγράφου 
1 και α΄, β΄ της παραγράφου 2.

4. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγω−
γής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού 
περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενί−
σχυσης.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί 
στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 
έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποί−
ων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004 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 ανα−
καλείται 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 ανωτέ−
ρω 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.

6. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση 
το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημο−
σίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνο−
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νται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των 
ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη 
βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

7. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της προόδου των 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 
της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της 
επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και 
των διατάξεων του ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του 
νόμου αυτού.

 8. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τρο−
ποποιηθεί: α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπα−
γωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν 
το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και 
β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την 
υπ’ 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτει−
νόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί 
υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό 
σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή 
του στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3299/2004 
και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ισχύει από την έκ−
δοσή της.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

Άρθρο πέμπτο
Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3299/2004

Επενδυτικά σχέδια που υπεβλήθησαν για υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) μέχρι και τις 
16.11.2006 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
υπαγωγής ή απόρριψης έως τις 31.12.2006, εξετάζονται 
με βάση το καθεστώς της περιόδου κατάθεσής τους 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι οι 
όροι υπαγωγής των δεν αντίκεινται στο περιεχόμενο 
των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007−2013» και η 
ένταση ενίσχυσής τους δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επι−
τρεπόμενα όρια του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 
2007−2013 για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 
αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση που το ποσοστό ενίσχυσης της αίτη−
σης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τα 

ανώτατα επιτρεπόμενα όρια του Χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων 2007−2013, χορηγείται η μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης που επιτρέπει ο νέος Χάρτης για κάθε Περι−
φέρεια της Επικράτειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο έκτο

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 
9 ως ακολούθως και οι παράγραφοι 9 και 10 αναριθμού−
νται σε 10 και 11 αντιστοίχως:

«9. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγρά−
φους 1 και 7 του παρόντος άρθρου και διενεργούν πά−
σης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές δύνανται να 
καλύπτουν με ευρώ τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας 
των γραφείων τους, καθώς επίσης και όλες τις πληρω−
μές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαρι−
ασμό τρίτων.»

΄Aρθρο έβδομο

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 
143 Α΄) περί «παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλ−
λες διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, που εκδίδεται μετά από την ψήφιση του 
Προϋπολογισμού κάθε έτους, καθορίζεται το ανώτατο 
συνολικό ποσό των νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δη−
μοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν μέσα στο 
έτος αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
πλην αυτών που αφορούν έκτακτα γεγονότα.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις 
εκατό (3%) των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού.»

Άρθρο όγδοο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*01000722603070024*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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