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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  
Στα πλαίσια αυτού, θα πραγματοποιείται μία σύντομη αλλά σε κάθε 

περίπτωση περιεκτική αναφορά της σημασίας που για τις Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις διαδραματίζει η ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους – Επενδυτικά 

κίνητρα.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Μέσω αυτής θα παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα πλήρους 

κατανόησης του περιβάλλοντος χρηματοδότησης των Μ.Μ.Ε μέσω 

επενδυτικών κινήτρων Μέτρων και Προγραμμάτων τα οποία θα βρίσκονται 

σε ισχύ μέχρι και τα τέλη του 2008 και αφορούν την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιείται αναφορά στο μόνιμο καθεστώς ενίσχυσης των Μ.Μ.Ε 

μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου όπως αυτός διαχρονικά έχει ισχύσει και 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Γ΄ Κ.Π.Σ το 

οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Μ.Μ.Ε όλων των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας (Πρωτογενής – Δευτερογενής – Τριτογενής), 

“Ε.Π.Α.Ν”.  

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 
Το κύριο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα συντίθεται από δύο 

επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη θα αποτυπώνονται με τρόπο ακριβή οι 

κυριότερες πτυχές του Ν. 3299/04 συναρτήσει θεμάτων όπως:  

 
 Σκοπός και Είδη Παρερχομένων Ενισχύσεων. 

 Διαίρεση της Επικράτειας – Περιοχές Εφαρμογής των 

Ενισχύσεων.  

 Παρεχόμενες Ενισχύσεις. 

 Οριζόντια ποσοστά Ενισχύσεων.  
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 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια.  

 Προϋποθέσεις, Περιορισμοί και Όροι για τη Χορήγηση των 

Ενισχύσεων.    

 (Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων, Ιδία συμμετοχή 

 του επενδυτή, Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης, 

 Προθεσμία ολοκλήρωσης – Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας 

 ολοκλήρωσης  επένδυσης, Έναρξη υλοποίησης των 

 επενδυτικών  σχεδίων, Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για 

το επενδυτικό  δάνειο, Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της 

επιδότησης  χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού).  

 Κριτήρια Υπαγωγής στο Καθεστώς των Ενισχύσεων.  

 Καταβολή των Ενισχύσεων (Καταβολή της επιχορήγησης του 

κόστους επένδυσης, Καταβολή επιδοτήσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, Καταβολή της επιχορήγησης του 

κόστους απασχόλησης).  

 Ίδρυση μικρών επιχειρήσεων. 

 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων.  

 Οι Σημαντικότερες Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 

και οι τροποποιήσεις επί αυτού βάσει των Ν.3470/2006, 

άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/28-6-2006) και Ν. 3522/2006, 

άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22-12-2006) (Βασικές Μεταβολές, 

Βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου προς όφελος των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όπως επίσης και των Ειδικών 

Επενδυτικών Στοιχείων που υποβάλλονται προς αξιολόγηση 

και χρηματοδότηση στο Υπουργείου Ανάπτυξης).  

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των επενδυτικών 

σχεδίων.  

  Κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας ανά κατηγορία δαπάνης – Πίνακας.  

 

             Στη δεύτερη ενότητα του κυρίου τμήματος θα παρατίθεται ένα 

 ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο – Business Plan το οποίο θα 

 βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τις προδιαγραφές των 
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 επιχειρηματικών - επενδυτικών σχεδίων όπως αυτές έχουν οριστεί από 

 τη Γενική  Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

 και Οικονομικών. Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά την 

 ίδρυση μεταποιητικής επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα μονάδος 

 παραγωγής προϊόντων από αλουμίνιο και ξύλο στην Περιφέρεια 

 Δυτικής  Μακεδονίας μέσω της χρήσης των επενδυτικών κινήτρων του 

 Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.   

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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 1.Διαχρονική παρουσίαση-ανάλυση του συστήματος κινήτρων του 

αναπτυξιακού νόμου στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας-

ΑποτελέσματαΣυμπεράσματα………………………………………………..1 

1.1     Ο Νόμος Ν.1892/90……………………………………………………..3 

1.2     Ο Νόμος Ν.2601/98……………………………………………………..5 

1.3     Διαχρονική Αξιοποίηση των Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας……………………………………………...9 

    1.4    Ο Νόμος Ν.3299/04 όπως αυτός βρίσκεται σε ισχύ σήμερα μέσω των 

τροποποιήσεων που δέχτηκε από τους Ν.3470/06 και 3522/06……………..25 
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 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

 

           Διαχρονική Παρουσίαση των Επενδυτικών Κινήτρων του Αναπτυξιακού      
Νόμου όπως αυτά βρέθηκαν σε ισχύ διαχρονικά στη χώρα μας. 

 
 Ο Νόμος Ν. 4171/61 
    Οι πρώτες προσπάθειες για την αποτύπωση της αναπτυξιακής 

προσπάθειας της Χωράς σε Νόμο ξεκινούν στην μεταπολεμική περίοδο 

καθώς η ανάγκη για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας 

αποκτά μεγαλύτερη δυναμική στην κατεύθυνση οικοδόμησης εφαρμόσιμης 

πολιτικής. Ένας από τους βασικούς Νόμους της περιόδου αυτής είναι ο Ν. 
4171/61 “περί λήψης γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως 

της οικονομίας της Χώρας”, ο οποίος συνδυάζει και συμπληρώνει όλες τις 

προγενέστερες προσπάθειες οργάνωσης ενός επενδυτικού πλαισίου 

ανάπτυξης (Ν.Δ 2687/1953, Ν. 2861/54, Ν. 3215/55, Ν. 3843/58). 

 Ο Νόμος Ν. 1262/82 
  Η επόμενη αναπτυξιακή προσπάθεια ξεκινά με τον Ν. 1262/82 “Για την 

παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων”. Ο Νόμος αυτός εκτός των 

άλλων εισάγει τις έννοιες της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της 

Παραγωγικής Επένδυσης στα πλαίσια των οποίων ενισχύονται 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές προσπάθειες εντός των τεσσάρων 

γεωγραφικών περιοχών (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) στις οποίες διαιρείται η Χώρα με 

κλιμακούμενα ποσοστά επιχορήγησης τα οποία εξαρτώνται αφενός από την 

περιοχή εγκατάστασης της επιχειρηματικής μονάδας και αφετέρου από την 

πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων που εκφράζουν τις επιδιώξεις και τους 

στόχους της οικονομικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης . Πιο 

Συγκεκριμένα: 

 

 

Γεωγραφικές 

Περιοχές: 
Περιοχή Α΄ Περιοχή Β΄ Περιοχή Γ Περιοχή Δ΄ 
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Ύψος 
Επιχορήγησης 
Επενδύσεων 

0%, εκτός 

συγκεκριμένων 

επενδυτικών 

προτάσεων, όπως 

αυτές ορίζονται 

στο αρθ.9 του 

ιδίου. 

10 - 25%,  

Επί της συνολικής 

δαπάνης της 

επένδυσης. 

15 – 40%, 

Επί της συνολικής 

δαπάνης της 

επένδυσης. 

 

20 – 50%, 

Επί της συνολικής 

δαπάνης της 

επένδυσης, εκτός 

των επενδύσεων 

της περιοχής στις 

ειδικές ζώνες.  

• Πίνακας 1.  Ύψος Επιχορήγησης στα Πλαίσια του Ν.1262/82. 

 Επιπρόσθετα, για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για   κάθε 

περιοχή ορίζονταν τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Η Σχέση της Επένδυσης με τους βασικούς κλάδους – κλειδιά της   

οικονομίας. 

• Η Τεχνολογία και η παραγωγικότητα της επένδυσης. 

• Το Εθνικό, οικονομικό συμφέρον, όπως η προοπτική εξαγωγών και η 

υποκατάσταση εισαγωγών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση 

εγχώριων πρώτων υλών, η χρήση εγχώριου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

• Το κοινωνικό συμφέρον σε σχέση με την απασχόληση, τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. 

• Ο φορέας της επένδυσης, όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Οι Έλληνες εργαζόμενοι του εξωτερικού. 

       Τέλος για τις περιοχές Β΄, Γ΄ και Δ΄ παρεχότανε επιπλέον επιχορήγηση 

15 ποσοστιαίων μονάδων (15%), για συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως αυτές 

ορίστηκαν στο άρθρο 9 του ιδίου.  

      Στα πλαίσια του Ν. 1262/82 οι Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών 
συγκαταλέγονται στην Γ΄ περιοχή επενδυτικών κινήτρων, ενώ οι Νομοί 
Καστοριάς και Φλώρινας στην Δ΄.  
 

 Ο Νόμος Ν. 1892/90 
        Το ζήτημα της προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας στις σύγχρονες 

εξελίξεις, πέραν της σύγκλισης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, 

συνέχιζε να αφορά εξίσου καθοριστικά τις παραγωγικές δομές, δηλαδή τη 

διατήρηση και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εγχώριας 

βιομηχανίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παγκόσμιας αγοράς. 

        Πρωταρχικό μέλημα της βιομηχανικής πολιτικής της Χώρας στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 αποτελούσε η συνδρομή στην ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικής επιχειρησιακής ικανότητας, μέσω της ουσιαστικής 
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συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η θέσπιση 

κινήτρων ειδικότερα, με στόχο την ενθάρρυνση της επενδυτικής 

δραστηριότητας, συνέχιζε να αποτελεί βασικό σκέλος της δημόσιας 

παρέμβασης για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, ιδιαίτερα όσον αφορά 

περιοχές της χώρας με χαμηλό ή έστω μεσαίο επίπεδο ανάπτυξης.  

         Στα πλαίσια αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 θεσμοθετείται και 

τέθηκε σε εφαρμογή η επόμενη αναπτυξιακή προσπάθεια με τον Ν. 1892/90, 

ο οποίος κινείται στην ίδια λογική με τον προηγούμενο αφού η χώρα διαιρείται 

σε τέσσερις περιοχές (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης 

συνεχίζει να συνδέεται άμεσα με τον τόπο εγκατάστασης της επενδυτικής 

πρότασης και την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 

Εντούτοις, σημεία διαφοροποίησης έναντι της προηγούμενης προσπάθειας 

αποτελούσαν η βαθμιαία ισχυροποίηση των φορολογικών απαλλαγών ως 

κίνητρο επανεπένδυσης του διαθέσιμου πλεονάσματος, η προσπάθεια 

ανάδειξης των παραμεθορίων Νομών σε πόλο έλξης επενδυτικών 

δραστηριοτήτων μέσω της θεσμοθέτησης ευνοϊκότερων κινήτρων σε σχέση με 

τα ισχύοντα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς και τεχνοοικονομικά 

θέματα εφαρμογής του σε σχέση με τα ποσοστά της ιδίας συμμετοχής, τις 

επιπλέον επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε ΒΙ.ΠΕ, κτλ.   

         O N. 1892/90   ίσχυσε ως θεμέλιο της αναπτυξιακής πολιτικής της 

Χώρας στην επταετία 1990 έως 1997 υπό τις τροποποιήσεις που 

προκλήθηκαν στο σώμα του από τους Νόμους: Ν. 2234/94, τον Ν. 2324/95, 
το Προεδρικό διάταγμα, Π.Δ. 453 του 1995 “Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο 

κείμενο των κείμενων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών 

κινήτρων”, και την κοινή Υπουργική Απόφαση του 1995 για τον καθορισμό 

τμημάτων των Νομών της Επικράτειας ως “Φθίνουσες Βιομηχανικές 

Περιοχές”. 

        Τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρθηκαν μέσα από τη Νομοθεσία 

τους, είτε αυτά αφορούσαν στην επιχορήγηση και επιδότηση, είτε σε 

φορολογικά κίνητρα στηριζότανε σε τρεις βασικούς άξονες λειτουργίας:  

 Στην "έννοια της παραγωγικής επένδυσης", η οποία καθόριζε 

περιοριστικά τις επενδύσεις και γενικότερα τις δαπάνες που 

μπορούσαν να ενισχυθούν από τα κίνητρα (Άρθρο 1 του Ν.1892/90).  
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 Στις "υπαγόμενες επιχειρήσεις", άξονας που καθόριζε περιοριστικά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα 

κίνητρα του Νόμου (Άρθρο 2 του Ν.1892/90).  

 Τις "περιοχές της επικράτειας", έννοια που καθόριζε το ποσοστό των 

παρεχόμενων κινήτρων σε σχέση με την περιοχή της επικράτειας στην 

οποία θα υλοποιούνταν η επένδυση (Άρθρο 3 του Ν.1892/90).  

 Σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς ενισχύσεων όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μετά το Π.Δ. 453 του 1995, στις πραγματοποιούμενες επενδύσεις 

παρέχονταν οι ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: 

 
Ομάδα Α' 

 
Ομάδα Β' Ομάδα Γ' Ομάδα Δ' 

 Επιχορήγηση (Grants). 
 

 Επιδότηση επιτοκίου. 

 

 Αυξημένες αποσβέσεις 

 

 Αφορολόγητες 
εκπτώσεις. 

 

 Αυξημένες 
αποσβέσεις.  

 Επιδότηση απόκτησης 
εξοπλισμού με 
Leasing     

 Ειδικό αφορολόγητο 
αποθεματικό 
επενδύσεων 

 

• Πίνακας 2. Είδη Ενισχύσεων βάσει του Π.Δ. 453/95.  

         Η έννοια της επιχορήγησης συνίστατο σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση 

των πραγματοποιούμενων επενδύσεων από το Κράτος (άμεσης μορφής 

ενίσχυση) και παρέχονταν ως ποσοστό επί του κόστους της 

πραγματοποιούμενης επένδυσης. Το Ύψος της επιχορήγησης για τις 

παραγωγικές επενδύσεις βάση του Π. Δ. 453/95 αποτυπώνεται στις γραμμές 

που ακολουθούν.  

 

         Με βάση την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,  Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του 1995, ορίσθηκαν τα τμήματα των Νομών της Επικράτειας 

που χαρακτηρίστηκαν ως “Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές”, για την 

εφαρμογή των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 1892/90.  Στα πλαίσια της απόφασης 

αυτής ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας χαρακτηρίσθηκαν συγκεκριμένες περιοχές των Νομών Κοζάνης 
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και Καστοριάς. Το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων διαμορφώθηκε ως 

εξής: 

•  Νομό Κοζάνης, ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές Ορίσθηκαν: Η 

περιοχή της Πόλης της Κοζάνης σε ακτίνα 15 χλμ. από το Νομαρχιακό 

Κατάστημα της Πόλης καθώς και η περιοχή της πόλης της Πτολεμαϊδας σε 

ακτίνα 15 χλμ. από το Δημοτικό κατάστημα αυτής. Για όλες τις κατηγορίες 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πιο πάνω τμήματα του Νομού, 

παρεχόταν ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης του επιτοκίου 40%, επί 

του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, εκτός των επενδύσεων ίδρυσης ή 

επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων της περίπτωσης (ιβ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου και των επενδύσεων επιχειρήσεων του 

τουριστικού τομέα στις οποίες παρεχόταν αντίστοιχα ποσοστό ενίσχυσης 25% 

και 35%.  

• Για τον Νομό Καστοριάς, ως Φθίνουσα Βιομηχανική Περιοχή Ορίσθηκε: 
Η Γεωγραφική Περιοχή του Δήμου της Καστοριάς. Για όλες τις κατηγορίες 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πιο πάνω τμήμα του Νομού, 

παρεχόταν ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης του επιτοκίου 35%, επί 

του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, εκτός των επενδύσεων ίδρυσης ή 

επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων της περίπτωσης (ιβ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου και των επενδύσεων επιχειρήσεων του 

τουριστικού τομέα στις οποίες παρεχόταν αντίστοιχα ποσοστό ενίσχυσης 30% 

και 35%. 

 Ο Νόμος Ν. 2601/98 

        Η Αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας συνεχίστηκε με τον Ν. 2601/98, 

ο οποίος βρέθηκε σε ισχύ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2004. Ο Νόμος αυτός 

επέφερε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι και τη ψήφιση 

του για τα κίνητρα των επενδύσεων, αφού: 

• Για πρώτη φορά η δωρεάν επιχορήγηση αντικαταστήθηκε με την 

επιδότηση του επιτοκίου και φορολογικές απαλλαγές για τις παλαιές 

(υφιστάμενες) επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη λειτουργούσαν για πάνω από 5 

χρόνια και μόνον οι νέες επιχειρήσεις (νεοϊδρυόμενες ή αυτές που 

λειτουργούσαν για λιγότερα από 5 έτη), μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ του 

παραπάνω κινήτρου ή της επιχορήγησης και της επιδότησης των τόκων. 
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• Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της επιχορήγησης συνδέθηκαν για πρώτη 

φορά με τις δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας και δεν μπορούσαν να 

υπερβαίνουν το όριο των 15.000.000 δρχ. για κάθε νέα μόνιμη θέση πλήρους 

απασχόλησης που δημιουργήθηκε από την επένδυση μέσα στην πρώτη 

πενταετία από την ολοκλήρωσή της.  

• Η διαίρεση της Χώρας σε περιοχές (ζώνες) κινήτρων πραγματοποιήθηκε 

με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ως προς την ανεργία και τα 

ιδιαίτερα πληθυσμιακά δεδομένα της.  

• Τα επιχειρηματικά σχέδια των παλαιών επιχειρήσεων αντιμετωπιστήκαν 

διαφορετικά για όλη την Επικράτεια, όπως και τα σχέδια ιδιάζουσας σημασίας 

για την Εθνική Οικονομία (άνω των 25 δις δραχμών). 

• Η διαίρεση της Χώρας σε περιοχές κινήτρων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), για την 

οποία ίσχυσαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος (ποσοστά) 

αυτών, υπήρξε σταθερή μόνο για τις περιοχές Α΄ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και 

Δ΄ (Θράκη, Παραμεθόριος Περιοχή). Στις άλλες δύο ζώνες εντάχθηκαν 

περιοχές με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με το μέγεθος 

της ανεργίας και τη μείωση του ενεργού τους πληθυσμού. Έτσι: Στην περιοχή  

Γ΄, εντάχθηκαν Περιφέρειες ή Νομοί της Χώρας εκτός των περιοχών Α΄ και Δ΄, 

που εμφανίσανε έντονα προβλήματα ανεργίας και μείωσης του ενεργού 

πληθυσμού. Για την ένταξη στην περιοχή απαιτούνταν κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας. Στην περιοχή Β΄ 

εντάχθηκαν οι υπόλοιπες περιοχές.  

Τα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 2601/98 ως προς τους νέους και παλαιούς 

φορείς του δευτερογενή τομέα της οικονομίας παρουσιάζονται στους 

πίνακες που ακολουθούν. 

Η Επιχορήγηση των ενισχυόμενων δαπανών και η επιδότηση των τόκων 

των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων, καθώς και η επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά περίπτωση στους νέους φορείς, 

διαμορφωνόταν ως εξής :  

Περιοχή Ποσοστό 

Επιχορήγησης επί της 

ενισχυόμενης 

δαπάνης 

Ποσοστό επιδότησης 

των τόκων των 

επενδυτικών δανείων 

της ενισχυόμενης 

επένδυσης 

Ποσοστό επιδότησης της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

υπολογιζόμενο επί της αξίας κτήσης 

από την εταιρεία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης του ενισχυόμενου 
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εξοπλισμού 

Δ΄ 40% 40% 40% 

Γ΄ 30% 30% 30% 

Β΄ 15% 15% 15% 

 Πίνακας 3.  Ποσοστά Επιδότησης – Επιχορήγησης  βάσει του Ν. 2601/98.  

          Για την περιοχή Α΄ δεν παρεχότανε στους νέους φορείς τα κίνητρα της 

επιχορήγησης, επιδότησης των τόκων και της επιδότησης  της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η Επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών 

δανείων και η φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόμενων 

δαπανών και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού του οποίου αποκτήθηκε  η χρήση από τους νέους φορείς με 

χρηματοδοτική μίσθωση, από την έναρξη ισχύος του διαμορφωνότανε, ως 

εξής : 

 

Περιοχή 

Ποσοστό επιδότησης των 

τόκων των επενδυτικών 

δανείων της ενισχυόμενης 

επένδυσης 

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής 

(αφορολόγητο αποθεματικό)επί της αξίας της 

ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του 

συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εξοπλισμού 

Δ΄ 40% 100% 

Γ΄ 30% 70% 

Β΄ 15% 40% 

• Πίνακας 3. Ποσοστά Επιδότησης των Τόκων και του Αφορολογήτου Αποθεματικού βάσει του    
Ν. 2601/98 σε νέους επενδυτικούς φορείς.  

              

Στους παλαιούς φορείς παρεχότανε οι ενισχύσεις της επιδότησης των 

τόκων των μεσομακροπρόθεσμων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας 

επενδυτικών δανείων και η φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των 

ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνταν από την έναρξη ισχύος του 

ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

εξοπλισμού του οποίου η χρήση αποκτήθηκε, ως εξής : 
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Περιοχή Ποσοστό επιδότησης 
των τόκων των 

επενδυτικών δανείων 
της ενισχυόμενης 

επένδυσης 

Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο 

αποθεματικό) επί της αξίας της ενισχυόμενης 

επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 

Δ΄ 40% 100% 

Γ΄ 30% 70% 

Β΄ 15% 40% 

• Πίνακας 4. Ποσοστά Επιδότησης των Τόκων και του Αφορολογήτου Αποθεματικού βάσει του 
Ν. 2601/98 σε παλαιούς επενδυτικούς φορείς.  

 



 

 

 Διαχρονική Αξιοποίηση των Κινήτρων του Αναπτυξιακού 
Νόμου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

 

Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1262/821 
        Από την εφαρμογή του Νόμου μέχρι και την αντικατάστασή του το 1990 

η πορεία των επενδύσεων ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

διαμορφώθηκε ως εξής: 

• Στο Νομό Γρεβενών:  Έγινε υπαγωγή 26 επενδυτικών σχεδίων 

συνολικού κόστους 2 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 13 σχέδια, με 

κόστος 1,13 δις δρχ. Πληρώθηκαν 435 εκ. δρχ. με τη μορφή της 

επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν 

στις 40. Δεν υλοποιήθηκαν 13 σχέδια, για ένα εκ των οποίων 

πραγματοποιήθηκε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.  

• Στο Νομό Καστοριάς: Έγινε υπαγωγή 52 επενδυτικών σχεδίων 

συνολικού κόστους 6,56 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 37 

επενδύσεις με κόστος 2,65 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1,15 δις δρχ. με τη 

μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας 

ανήλθαν στις 300. Δεν υλοποιήθηκαν 11 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες 

επενδύσεις δεν ολοκληρώθηκαν τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια. 

• Στο Νομό Κοζάνης:   Έγινε υπαγωγή 90 επενδυτικών σχεδίων συνολικού 

κόστους 5,2 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 55 επενδύσεις με κόστος 

2,95 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του 

δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 270. Δεν 

υλοποιήθηκαν 29 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες επενδύσεις δεν 

ολοκληρώθηκαν έξι (6) επενδυτικά σχέδια. 

• Στο Νομό Φλώρινας:  Έγινε υπαγωγή 45 επενδυτικών σχεδίων 

συνολικού κόστους 4,8 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 21 επενδύσεις 

με κόστος 2,7 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1,4 δις δρχ. με τη μορφή της 

επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν 

στις 450. Δεν υλοποιήθηκαν 16 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες επενδυτικά 

σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν τέσσερα 4.  

 

                                                 
1 Πηγή: Στοιχεία Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, (Δ. Ι. Σ. Α), Περιφέρειας Δυτικής   
Μακεδονίας. 
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     Στον πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνονται τα 

άνω στατιστικά και οικονομικά δεδομένα2 καθώς και η τάση αυτών: 

Ν. 1262/82 
Νομός 
Γρεβενών 

Νομός 
Καστοριάς 

Νομός 
Κοζάνης 

Νομός 
Φλώρινας 

Υπαγωγές Ε.Σ 26 52 90 45 

Συνολικό Κόστος Ε.Σ 2 δις. δρχ. 
6,56 δις. 
δρχ. 

5,2 δις. 
δρχ. 

4,8 δις. 
δρχ. 

Ολοκληρωμέμα Ε.Σ 13 37 55 21 

Κόστος Ολοκληρωμένων Ε.Σ 1,13 δις. δρχ. 
2,65 δις. 
δρχ. 

2,95 δις. 
δρχ. 

2,7 δις. 
δρχ. 

Πληρωμές με την μορφή της 
Επιχορήγησης 435 εκ. δρχ. 

1,15 δις. 
δρχ. 1 δις. δρχ. 

1,14 δις. 
δρχ. 

Προτεινόμενες Θέσεις  
Εργασίας 40 300 270 450 

Μη Υλοποιήσιμα Ε.Σ 13 11 29 16 

Μη Ολοκληρωμένα Ε.Σ 0 4 6 4 

• Πίνακας 5.  Πορεία Επενδυτικών Σχεδίων Ν. 1262/82 στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 

• Διάγραμμα 1.  Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1262/82 για την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την οκταετία 1982 - 1990. 

Επενδυτικά Σχέδια Ν. 1262/82
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Κατανομή Ε.Σ ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
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Υπαγωγές Ε.Σ

Ολοκληρωμέμα Ε.Σ

Μη Υλοποιήσιμα Ε.Σ

Μη Ολοκληρωμένα Ε.Σ

 

                                                 
2 Πηγή: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δ. Ι .Σ .Α), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
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• Διάγραμμα 2.  Κόστος Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82 ανά 
Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του. 

Κόστος Ολοκληρωμένων Ε.Σ
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• Διάγραμμα 3. Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας ανά Νομό της Δυτικής Μακεδονίας 
μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82. 

Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας ανά Νομό μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 
1262/82

0
50

100
150
200
250

300
350
400

450
500

Νομός
Γρεβενών

Νομός
Καστοριάς

Νομός
Κοζάνης

Νομός
Φλώρινας

Κατανομή Θέσεων Εργασίας ανά Νομό

Συ
χν

ότ
ητ

α

Νομός
Γρεβενών
Νομός
Καστοριάς
Νομός
Κοζάνης
Νομός
Φλώρινας
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• Διάγραμμα 4.  Μέγεθος Πληρωμών με τη Μορφή Επιχορήγησης μέσω των 
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82 ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Πληρωμές με την  μορφ ή της Επιχορήγησης αν ά Νομό της Περιφ έρειας Δυτικής Μακεδον ίας για τα Επεν δυτικά Σχέδια του 1262/82
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  Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1892/90 
1990 – 1993:  Από την εφαρμογή του Νόμου μέχρι και το τέλος του 1993 

στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια 

από τα οποία εγκρίθηκαν τα 32 με συνολικό κόστος 4,2 δις δρχ. Σε αυτά 

εγκρίθηκε επιχορήγηση 1,4 δις δρχ. Η Υλοποίηση τους προέβλεπε τη 

δημιουργία 295 νέων θέσεων εργασίας. Υλοποιήθηκαν τα 19 από αυτά και 

ολοκληρώθηκαν τα 18 με κόστος 2,9 δις δρχ. Το οριστικό μέγεθος της 

Κρατικής εκταμίευσης με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου ανήλθε 

στα 930 εκ. δρχ. και δημιουργήθηκαν 120 θέσεις εργασίας. 

 

• Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την τριετία 1990 - 1993. 
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Πορεία Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Ν. 1892/90 για την 
τριετία 1990 - 1993
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• Διάγραμμα 2.  Ραβδόγραμμα απεικόνισης της σχέσης ανάμεσα σε Εγκεκριμένη και 
Εκταμιευμένη Επιχορήγηση σε δις δρχ. για τα Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 1892/90 για 
την τριετία 1990 - 1993. 

Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη και Εκταμιευμένη Επιχορήγηση για την 
τριετία 1990 - 1993
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 Διάγραμμα 3. Ραβδόγραμμα Απεικόνισης της Σχέσης ανάμεσα στις Προτεινόμενες και 
Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 
για την τριετία 1990 – 1993.  
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Προτεινόμενες -  Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Επενδυτικών Σχεδίων Ν.1892/90, 
τριετίας 1990 - 1993
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Έτος 1994:  Στη διάρκεια του εν λόγω έτους δεν προτάθηκε κανένα 
επενδυτικό σχέδιο για την υπαγωγή του στον Ν. 1890/92 από την 

Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.Κοζάνης 12,  στον Νομό Καστοριάς 2  και 

6 στο Νομό Φλώρινας. Σε αυτά εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσού 2,6 δις δρχ. Οι 

προβλεπόμενες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων 

ανήλθαν στις 300. Μέχρι και το τέλος του 2002 ολοκληρώθηκαν 18 

επενδυτικά σχέδια κόστους 7 δις δρχ. για τα οποία εκταμιεύθηκε ποσό 3 δις 

δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Δημιουργήθηκαν 237 

θέσεις εργασίας. 

 

• Διάγραμμα 1.  Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους 1995. 
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Αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων
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 Διάγραμμα 2.  Ραβδόγραμμα Απεικόνισης Βαθμού Υποβολής - Υλοποίησης 
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1995. 
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• Διάγραμμα 3.  Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 
1892/90 για το έτος 1995 σε δις. δρχ.  
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Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη & Εκταμιευμένη Επιχορήγηση των 
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1892/90 για το 1995
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• Διάγραμμα 4.  Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας 
μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1995. 

Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 
1892/90, έτους 1995
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Έτος 1996: Υποβλήθηκαν 30 επενδυτικά σχέδια από τα οποία 

εγκρίθηκαν τα 28 συνολικού κόστους 6,7 δις δρχ. Στον Νομό Γρεβενών 4, 

στον Νομό Κοζάνης 22 και 2 στον Νομό Φλώρινας. Σε αυτά εγκρίθηκε 

επιχορήγηση ποσού 2,6 δις δρχ. Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας από την 

υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων ανήλθαν στις 312. Μέχρι και το τέλος του 
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2002 ολοκληρώθηκαν 20 επενδυτικά σχέδια κόστους 4,65 δις δρχ. για τα 

οποία εκταμιεύθηκε ποσό 1,95 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του 

δημοσίου. Δημιουργήθηκαν 250 θέσεις εργασίας. 

• Διάγραμμα 5. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους 1996. 
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Διάγραμμα 6.  Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 

1892/90 για το έτος 1996 σε δις. δρχ. 



 

                                                                                                                                    23 

 
 
 

Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη & Εκταμιευμένη Επιχορήγηση τω ν 
Επενδυτικώ ν Σχεδίω ν του Ν. 1892/90 για το 1996
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• Διάγραμμα 7.  Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω 
των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1996. 
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Έτος 19973 Πραγματοποιήθηκαν 53 υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων 

                                                 
3 Τα αυξημένα κίνητρα, ποσοστά επιχορήγησης, των φθίνουσων γεωγραφικών 
περιοχών  ίσχυσαν μέχρι και το τέλος του 1997, αφού από το 1998 άρχισε να 
εφαρμόζεται ο Ν. 2601/98. 
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συνολικού κόστους 12,2 δις δρχ. Στο Νομό Γρεβενών 4, Στο Νομό Καστοριάς 

13, Στο Νομό Κοζάνης 29 και 7 στο Νομό Φλώρινας. Προς αυτά εγκρίθηκε 

επιχορήγηση ύψους 4,7 δις δρχ. και η προβλεπόμενη απασχόληση έφθασε 

τις 300 θέσεις εργασίας. Μέχρι το τέλος του 2003 ολοκληρώθηκαν 37 

επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 10 δις δρχ. Προς τους φορείς των εν 

λόγω επενδυτικών σχεδίων εκταμιεύθηκε ποσό 4,15 δις δρχ. με τη μορφή της 

επιχορήγησης του δημοσίου και δημιουργήθηκαν 383 θέσεις εργασίας. Από 

το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων 6 βρίσκονται σε εξέλιξη.  

•   Διάγραμμα 8. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1892/90 για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους 1997. 
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• Διάγραμμα 9.  Ραβδόγραμμα Απεικόνισης Βαθμού Υποβολής - Υλοποίησης   
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1997. 

Σχέση ανάμεσα στα Υποβληθέντα - Εγκριθέντα - Υλοποιηθέντα & Ολοκληρωμένα Επενδυτικά 
Σχέδια για το έτος 1996
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• Διάγραμμα  10.  Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 
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1892/90 για το έτος 1997 σε δις. δρχ. 
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• Διάγραμμα 11.  Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας 
μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1997. 
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Ο Νόμος Ν. 2601/98 

          Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα,  στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 

2601/98 έχουν υπαχθεί, μέχρι το Δεκέμβριο του 2004 που αυτός βρέθηκε σε 

ισχύ, 75 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους επενδύσεων 41.297.712,94 €. 

Για τα επενδυτικά αυτά σχέδια το συνολικό ποσό της δημόσιας επιχορήγησης 

ανήλθε στα 13.941.606,40 €. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις αυτές 

οδήγησαν ή θα οδηγήσουν σταδιακά στη δημιουργία 463 νέων θέσεων 

εργασίας.  

         Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η κατανομή των 

υπαγωγών του Ν. 2601/98 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: α) ανά 

Νομό, β) ανά αντικείμενο επένδυσης και γ) ανά  τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας: 

• Διάγραμμα 1.  Συχνότητα Υπαγωγών Επενδυτικών Σχεδίων στα Επενδυτικά Κίνητρα 
του Ν. 2601/98 την Περίοδο 1998 – 2004 

Αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων που Υπάχθησαν στα Επενδυτικά Κίνητρα του Ν. 2601/98 ανά 
Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περίοδο 

1998 - 2004
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       Από το άνω διάγραμμα προκύπτει ότι από τα 75 επενδυτικά σχέδια που 

υπαχθήκαν στα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 2601/98 τη χρονική περίοδο από 

το 1998 – 2004 τα 35 προήλθαν από τον Νομό Κοζάνης, 16 από τον Νομό 

Καστοριάς, 22 από τον Νομό Φλώρινας και 2 από τον Νομό Γρεβενών.  

• Διάγραμμα 2.  Συχνότητα Υπαγωγών ανά Κατηγορία Επενδυτικού Σχεδίου του 

Ν. 2601/98 για την περίοδο 1998 - 2004. 
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Συχνότητα Υπαγωγών ανά Κατηγορία Επενδυτικού Σχεδίου του 
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           Από το άνω διάγραμμα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν την περίοδο 1998 – 2004 αφορούσαν τη 

δημιουργία και ίδρυση νέων μονάδων καθώς και τον εκσυγχρονισμό των 

υφισταμένων, ακολουθούν τα επενδυτικά σχέδια επέκτασης, επέκτασης και 

εκσυγχρονισμού καθώς και της μετατροπής παραδοσιακού κτιρίου σε 

ξενώνα. 

• Διάγραμμα 3.  Συχνότητα Υπαγωγών ανά Τομέα της Οικονομικής Δραστηριότητας 
στα πλαίσια του Ν. 2601/98. 
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           Από το διάγραμμα 3 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των επενδυτικών 

προτάσεων που υπάχθησαν στα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 2601/98 την 

περίοδο 1998 – 2004 αφορούσαν επενδύσεις του δευτερογενούς τομέα της 

παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 57 υπαχθήσες επενδυτικές 

προτάσεις του δευτερογενούς τομέα 9 αφορούσαν τον τομέα της Γούνας και 

Δέρματος (ΣΤΑΚΟΔ΄2003, 18.30). Οι 7 από αυτές πραγματοποιήθηκαν στον 

Νομό Καστοριάς και οι 2 υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις της Σιάτιστας 

(Νομός Κοζάνης). Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των επενδύσεων του 

πρωτογενούς τομέα της οικονομικής δραστηριότητας και σε άμεση 

συνάρτηση με τον κλάδο της Γούνας και Δέρματος έγινε υπαγωγή μίας 

επενδυτικής πρότασης για την ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων 

και παραγωγής γουνοφόρων δερμάτων (ΣΤΑΚΟΔ΄2003 14.90) στη Σιάτιστα 

του Νομού Κοζάνης.  

        Στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν απεικονίζεται η 

κατανομή και η συχνότητα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ανά Νομό της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο ισχύς του Ν. 2601/98. Πιο 

συγκεκριμένα: 
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2004 0 1 2 4 
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Σύνολο 
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• Πίνακας 6.  Συχνότητα Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων ανά Νομό της Δυτικής 
Μακεδονίας την περίοδο 1998 – 2004. 

• Το 1998:  Έγινε υπαγωγή 8 επενδυτικών προτάσεων, δύο για τον Νομό 

Φλώρινας και 6 στον Νομό Κοζάνης. Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ 
μικρότερος από τον αριθμό των υπαγωγών του προηγούμενου έτους 
1997 στα πλαίσια του Ν. 1892/90 όπως αυτός ίσχυσε μετά την κοινή 
υπουργική απόφαση του 1995 για τον καθορισμό των φθίνουσων 
γεωγραφικών περιοχών.  

• Το 1999:  Υπαχθήκανε 11 επενδυτικά σχέδια, 9 από τον Νομό Κοζάνης, 1 

από τον Νομό Γρεβενών και 1 από τον Νομό Φλώρινας. 

• Το 2000:  Υπαχθήκανε 11 επενδυτικά σχέδια, 4 για τον Νομό Κοζάνης, και 

7 για τον Νομό Φλώρινας.  

• Το 2001:   Υπαχθήκανε 13 επενδυτικά σχέδια, 6 από τον Νομό 

Καστοριάς, 4 από τον  Νομό Κοζάνης και 3 από τον Νομό Φλώρινας. 

 Το 2002:   Υπαχθήκανε 16 επενδυτικά σχέδια, 6 από τον Νομό Καστοριάς, 6 από 

τον  Νομό Κοζάνης και 3 από τον Νομό Φλώρινας και 1 από τον Νομό Γρεβενών. 

 Το 2003:   Υπαχθήκανε 9 επενδυτικά σχέδια, 3 από τον Νομό Καστοριάς, 4 από 

τον  Νομό Κοζάνης και 2 από τον Νομό Φλώρινας. 

 Το 2004:   Υπαχθήκανε 7 επενδυτικά σχέδια, 1 από τον Νομό Καστοριάς, 2 από 

τον  Νομό Κοζάνης και 4 από τον Νομό Φλώρινας. 

 
• Διάγραμμα 4.  Συχνότητα Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων ανά Νομό της Δυτικής 

Μακεδονίας στα Πλαίσια του Ν. 2601/98 για τη Χρονική Περίοδο 1998 - 2004. 
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Υπαγωγές ανά Νομό για τα έτη 1998 - 2004.

Συχνότητα Υπαγω γής Επενδυτικώ ν Σχεδίω ν ανά Νομό της Δυτικής 
Μακεδονίας γ ια την περίοδο 1998 - 2004.

Νομός
Γρεβενών

Νομός
Καστοριάς

Νομός
Κοζάνης

Νομός
Φλώρινας

 

 Ο Νόμος Ν. 3299/04 όπως αυτός βρίσκεται σε ισχύ σήμερα μέσω των 
τροποποιήσεων που δέχθηκε από τους Ν. 3470/06 και Ν. 3522/06. 

         Η διαπίστωση της ανάγκης για την υλοποίηση περισσοτέρων ή και 

πρόσθετων επενδύσεων  σε σύγκριση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν 

μέχρι και το 2004 στην Ελληνική Επικράτεια  από τις επιχειρήσεις των 

αντίστοιχων Περιφερειών κατέστησε αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή 

ενός νέου συστήματος κινήτρων για την ενθάρρυνσή τους.  Στην κατεύθυνση 

αυτή από τις αρχές του 2005 βρέθηκε σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

Ν.3299/04 όπως αυτός ισχύει μέχρι και σήμερα, μέσω των τροποποιήσεων 

που έχει δεχθεί από τους νόμους Ν. 3470/06 και Ν. 3522/06. Η θεσμοθέτηση 

του αποτέλεσε και αποτελεί μία διαρκής προσπάθεια βελτίωση του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τόνωσης της επενδυτικής δραστηριότητας 

στη χώρα μας συνολικά. Ο Ν.3299/04 κρίνεται από τον επιχειρηματικό κόσμο 

της χώρας αλλά και τους ξένους επενδυτές ως μία συστηματική και 

βελτιωμένη προσπάθεια τόνωσης και προσέλκυσης των επενδύσεων αφού 

κατάφερε να καλύψει κενά του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου, να 
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επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης, ολοκλήρωσης και 

αποπληρωμής των επενδύσεων. Οι κυριότερες βελτιώσεις που αυτός 

επέφερε συγκριτικά με τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο αποτυπώνονται 

στις γραμμές που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Καταργήθηκε η διάκριση, ανάμεσα σε νέες και παλαιές επιχειρήσεις, ώστε 
όλες τους να έχουν πρόσβαση στο παρεiχόμενο σύνολο κινήτρων.  

          Ο Ν.2601/98 δημιούργησε μία άδικη διάκριση των επιχειρήσεων σε 

νέους και παλιούς φορείς, με όριο την πενταετία από τη σύσταση τους, 

καταργώντας τα κεφαλαιακά κίνητρα και παρέχοντας μόνο φορολογικά 

κίνητρα στους παλιούς φορείς. Ο περιορισμός των διατιθέμενων ενισχύσεων 

για τους παλιούς φορείς κατέστησε μη ελκυστικό τον Αναπτυξιακό Νόμο και 

παραγνώρισε το γεγονός ότι η υποστήριξη των επιχειρήσεων πρέπει να είναι 

δίκαιη, συνεπής και διαχρονική. Επιπλέον, ο διαχωρισμός αυτός, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε κινήτρου για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, άφηνε εκτός των επενδυτικών κινήτρων του αναπτυξιακού τη 

μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Αναμορφώθηκαν, ενισχύθηκαν και έγιναν διαθέσιμα για όλους τα 
ισχύοντα παρειεχόμενα κίνητρα και θεσπίστηκαν νέα κίνητρα, με 
σημαντικότερο αυτό της επιδότησης της απασχόλησης. 

         Η χρήση του κινήτρου αυτού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού αποσκοπεί 

στην αύξηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις εντάσεως εργασίας.  

 Επίσης, για τις επιχειρήσεις που προτιμούσαν τα φορολογικά κίνητρα, 
δόθηκαν αυξημένες φορολογικές απαλλαγές που φτάνουν έως το 100% 
του συνολικού ύψους της επένδυσης.  

         Η αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις και επενδυτικά 

σχέδια που ολοκληρώνονται στις περιοχές της Β΄ και Γ΄ ζώνης. 

 Καθορίστηκε ως μέγιστο ύψος ενίσχυσης, το 55%, με την πλήρη 
αξιοποίηση των περιθωρίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και 
της δυνατότητας πρόσθετης ενίσχυσης για ΜΜΕ.  

         Τα περιθώρια του Χάρτη εξαντλούνται ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

επιχείρησης αν ληφθεί υπόψη το βασικό ποσοστό ενισχύσεων που 

καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 4 και το επιπλέον 5% που 
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παρέχεται για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε ΒΕΠΕ ή για 

επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Με την προσθήκη του 15% για τις 

Μικρομεσαίες η συνολική επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και 55%. 

 Προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την παροχή επιπλέον 15 
ποσοστιαίων μονάδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.  

        Το 15% παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις σχεδίων που υλοποιούνται 

είτε σε παραμεθόριους Νομούς, είτε σε Νομούς με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

αγοραστικής δύναμης χαμηλότερου ή ίσον του 65% του Μέσου Όρου της 

Ευρώπης των 25, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του 2001. Για τους 

υπόλοιπους νομούς της χώρας η επιπλέον ενίσχυση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις είναι 5%. Η περιφερειακή διάσταση του Ν.2601/98 δίνονταν μόνο 

δια μέσου της ταξινόμησης των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας στις 

τέσσερις υφιστάμενες Ζώνες. 

 Θεσμοθετήθηκαν ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο 
ποσοστό ενίσχυσης για όλη την επικράτεια (από 30% έως 40%), 
συμπεριλαμβανομένης της Α΄ και Β΄ Ζώνης,  

με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, του 

περιβάλλοντος, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

 Διευρύνθηκαν οι επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες και τα 
χρηματοδοτούμενα επενδυτικά σχέδια,  

καλύπτοντας και τους χώρους της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των 

ευρυζωνικών δικτύων, των διαμετακομιστικών κέντρων και των υπηρεσιών 

υψηλής τεχνολογίας και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). 

Επίσης, εντάχθηκαν επιλεγμένες εμπορικές δραστηριότητες και τέθηκαν 

ποιοτικές προδιαγραφές στις επενδύσεις του τουριστικού τομέα στην 

κατεύθυνση επίτευξης του στρατηγικού στόχου προσέλκυσης υψηλής 

ποιότητας τουριστών και επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

 Μειώθηκε το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής από 40%, που ισχύει 
σήμερα, στο 25% του επενδυτικού σχεδίου.  
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          Με τον τρόπο αυτό, ενισχύθηκαν κυρίως οι νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, από νέους επιχειρηματίες, με 

χαμηλότερη δυνατότητα διάθεσης υψηλών κεφαλαίων.  

 Μειώθηκε το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου στις 100.000 ευρώ, 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και καθιερώθηκαν τα όρια για τις μικρές, 
τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 150.000, 250.000 και 500.000 
ευρώ, αντίστοιχα. 

       Καθορίστηκαν νέα ελάχιστα όρια επενδύσεων και επιπλέον 

διαφοροποιήθηκαν αυτά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

 Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης, για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής, 
κεφαλαίων από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital),  

διευκολύνοντας κατά βάση την προώθηση επενδυτικών σχεδίων από νέους 

επιχειρηματίες που δεν κατείχαν τα απαιτούμενα αρχικά κεφάλαια, αλλά 

διέθεταν έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες.  

 Τέθηκαν για πρώτη φορά περιορισμοί για τις επενδύσεις στην αλλοδαπή 
ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην 
ελληνική επικράτεια. 

       Ο Ν. 2601/98 δεν έθετε κανένα περιορισμό για την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα στην αλλοδαπή. 

       Αντίθετα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δεν επιτρέπει την υπαγωγή 

επενδύσεων στην αλλοδαπή, όταν η παραγωγική δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων αυτών έχει ως συνέπεια τη μείωση της απασχόλησης και τη 

μείωση των εξαγωγών αντίστοιχων παραγωγικών δραστηριοτήτων του ίδιου 

φορέα στην Ελλάδα. Επιπλέον, δεν υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν 

διακόψει ή μειώσει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους την τελευταία 

τριετία, είτε αυτή ασκείται από τους ίδιους είτε από συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. 

 Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές εισήχθησαν με τις 
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του, όπως:  

         Μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση του 
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προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, σε δύο μήνες  από την ημερομηνία 

της υποβολή του, από τρεις μήνες που καθόριζε ο Ν. 2601/98. 

 Επανασχεδιάστηκαν και εμπλουτίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Με τα νέα κριτήρια αξιολογούνται τόσο ο φορέας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και η βιωσιμότητα της επένδυσης, τα 

οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης, η συμβολή της επένδυσης 

στους στόχους του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και ειδικά κριτήρια ανά 

τομέα δραστηριότητας.  

          Επιταχύνθηκε η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στους 

δικαιούχους. Για την περίπτωση των κεφαλαιακών επιχορηγήσεων, 

παρέχεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα είτε της καταβολής του 50% της 

επιχορήγησης μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης, είτε η 

δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής του 30% της προβλεπόμενης 

επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής.  

 Αποτελέσματα από την Εφαρμογή του Ν. 3299/04 στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας 

           Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και 

περιεκτικό τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου 

3299/04 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και τις 31/12/2007 

(ημερομηνία για την οποία υπάρχουν συνολικά διαθέσιμα στοιχεία από τη 

Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας). Συγκεκριμένα: 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ   

Πλήθος Επιχειρήσεων 56 
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 51.135.068,00 € 
Μέγεθος Δημόσιας Δαπάνης 23.371.873,35 € 
Νέες Θέσεις Εργασίας που 
δημιουργήθηκαν 172 

 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Πλήθος Επιχειρήσεων 9 
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 8.101.075,00 € 
Μέγεθος Δημόσιας Δαπάνης 3.768.483,75 € 
Νέες Θέσεις Εργασίας που 
δημιουργήθηκαν 22,97 

 
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
  

Πλήθος Επιχειρήσεων 22 
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 27.393.254,80 € 
Μέγεθος Δημόσιας Δαπάνης 12.882.467,71 € 
Νέες Θέσεις Εργασίας που δημιουργήθηκαν 81,7 

 Πλήθος Επιχειρήσεων 3 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  
 

Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 1.371.785,00 € 
Μέγεθος Δημόσιας Δαπάνης 605.464,00 € 

Νέες Θέσεις Εργασίας που δημιουργήθηκαν 20 
Πλήθος Υπαγωγών - Επιχειρηματικών Σχεδίων μέχρι 31/12/07  90 
Προτεινόμενος - Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών 
Σχεδίων 88.001.182,80 € 
Μέγεθος Δημόσιας Δαπάνης - Επιχορήγησης 40.628.288,81 € 
Νέες Θέσεις Εργασίας που Δημιουργήθηκαν 296,67 

• Πίνακας 7.  Υπαγωγές Επενδυτικών Σχεδίων Ν. 3299/04 Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας – 31/12/07. 

 
Από τον άνω πίνακα συνάγονται τα εξής κρίσιμα συμπεράσματα:  

• Στη Δυτική Μακεδονία υπαχθήκανε στα επενδυτικά κίνητρα του Ν.3299/04 

συνολικά 90 επενδυτικά σχέδια και στους τέσσερις νομούς αυτής.  

• Ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων ανήλθε 

σε 88.001.182,8€. 

• Το μέγεθος της συνολικής δημόσιας δαπάνης μέσω Επιχορήγησης (grants 

– investment motive) ανήλθε σε 40.628.288,81€. 

• Οι νέες θέσεις εργασίες που δημιουργήθηκαν από την εν λόγω επενδυτική 

δραστηριότητα ανήλθαν σε 296,67 (μόνιμες θέσης απασχόλησης).  

• Η κατανομή των επενδυτικών σχεδίων μεταξύ των τομέων της οικονομικής 

δραστηριότητας έχει ως εξής: 56 επενδυτικά σχέδια υλοποιήθηκαν στον 

τομέα της μεταποίησης, 9 επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τον πρωτογενή 

τομέα, 22 επενδυτικά σχέδια τον τουρισμό και 3 επενδυτικά σχέδια 

δραστηριότητες του τομέα της παροχής υπηρεσιών. 

• Δεν χρησιμοποιήθηκε από καμία επενδύτρια επιχείρηση τα επενδυτικά 

κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της ενίσχυσης του κόστους της 

απασχόλησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης – Leasing, αφού σαφώς 

προτιμήθηκε η χρήση του κινήτρου της χρηματοδότησης – επιχορήγησης 

μέρος του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού. 

• Η κατανομή της επενδυτικής δραστηριότητας ανά νομό της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής: 20 επενδυτικά σχέδια υλοποιήθηκαν 

στον νομό Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 21.856.931€, 

επιχορήγησης 9.950.969,15€. Από τα επενδυτικά σχέδια αυτά 

δημιουργήθηκαν για τον νομό 20  νέες, μόνιμες θέσεις απασχόλησης. 28 
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Επενδυτικά σχέδια υλοποιήθηκαν στον νομό Κοζάνης συνολικού 

προϋπολογισμού 23.354.873€, συνολικής επιχορήγησης 8.832261,77€. 

Από την υλοποίηση των επενδυτικών αυτών προτάσεων δημιουργήθηκαν 

για τον νομό 117 νέες, μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Στον νομό 

Καστοριάς υλοποιήθηκαν 23 επενδυτικά σχέδια συνολικού 

προϋπολογισμού 19.173.808,8€, δημόσιας δαπάνης 9.955.542,14€. Από 

την υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων προέκυψαν για τον νομό 

63 νέες, μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Τέλος, στον νομό Φλώρινας 

υλοποιήθηκαν 19 επενδυτικά, επιχειρηματικά σχέδια συνολικού 

προϋπολογισμού 23.615.570€, επιχορήγησης ύψους 11.889.515,75€. 

Από τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια δημιουργήθηκαν 57 θέσεις 

απασχόλησης.  

 

        Στα επόμενα τμήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζονται και αναλύονται με ακρίβεια τα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 

3299/04 όπως αυτά εξειδικεύονται ανά κατηγορία επένδυσης στους νομούς 

της Δυτικής Μακεδονίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρηματικού που αφορά την ίδρυση μεταποιητικής 

μονάδος στον Νομό Φλώρινας με βάσει το υπόδειγμά της Γενική Γραμματείας 

Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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 Το θεωρητικό πλαίσιο των επενδυτικών κινήτρων του 
Επενδυτικού Νόμου με εστίαση στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Μακεδονίας.  

   
 

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 
(ΦΕΚ 261 / τ. Α΄/ 23-12-2004) 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/28-6-2006) 

2. ΝΟΜΟΣ 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22-12-2006) 

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

     Με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της 

απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής 

και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση 

ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε 

επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: Στα υπαγόμενα στις 

διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα 

είδη ενισχύσεων: 

•    Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης 

του επενδυτικού σχεδίου. 

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από 

το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού 

και λοιπού εξοπλισμού. 

•     Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της 
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αξίας ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται 

στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων 

κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης 

δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το 

σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού της. 

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργουμένης από το επενδυτικό σχέδιο 

απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία, 

τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργουμένων, εντός  της 

πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων 

απασχόλησης.  

   Όλα τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων, παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

• Επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

• Φορολογική απαλλαγή. 

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

      Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Νόμου μπορεί 

να γίνει συνδυασμός περισσότερων ενισχύσεων.  

      Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρούνται οι 

επενδύσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια και τα προγράμματα χρηματοδοτικής 

μίσθωσης . 
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   ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ–ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΖΩΝΗ 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Α 

 

Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των 

Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των 

Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

 

 

 

Β 

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, 

Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου (Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, 

Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης 

(Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, 

Πιερίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, 

Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς) καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας). 

Των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των 

Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης  

 

 

Γ 

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους 

Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους 

Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας) καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)  

• Με βάση το υπόδειγμα της Γενικής Γραμματείας επενδύσεων Δυτικής Μακεδονίας. 
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                              ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ EΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

  

Επιχορήγηση ή / και Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) ή Επιδότηση 

του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ Α 

Β 

(Εμπεριέχει την 

Δυτική 

Μακεδονία) 

Γ 

Κατηγορία 1η 20% 30% 40% 

Κατηγορία 2η 15% 25% 35% 

Φορολογική Απαλλαγή 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ Α 

Β 

(Εμπεριέχει τη 

Δυτική 

Μακεδονία) 

Γ 

Κατηγορία 1η 60% 100% 100% 

Κατηγορία 2η 50% 100% 100% 

      Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 

παρέχεται, ανά νομό  ή τμήμα αυτού, το κατωτέρω επιπλέον ποσοστό 

ενίσχυσης. Για τον καθορισμό του επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης, οι πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ενιαία και το οριζόμενο 

επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης αφορά και τις δύο αυτές κατηγορίες 

επιχειρήσεων.  



 

                                                                                                                                    43 

 
 
 

       Στην έννοια του «διακριτού τμήματος»  κάθε νομού που εμπεριέχεται στο 

παρακάτω πίνακα για τον καθορισμό των επιπρόσθετων ποσοστών 

ενίσχυσης περιλαμβάνονται οι ορεινές ζώνες με υψόμετρο άνω των 800 

μέτρων. (αναφέρονται μόνο τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΝΟΜΟΥ 

ΜΕΣΑΙΕΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
9% 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 
7% 14% 

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
10% 20% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 
10% 20% 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
10% 20% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 
10% 20% 

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
10% 20% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 
10% 20% 

 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

     Παρέχονται πρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης 10 % για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα περιοχής 

υλοποίησης για τα επενδυτικά σχέδια:  

•    Του πρωτογενή τομέα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 του Ν. 3299/2004 με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα 

όρια της κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του 
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νόμου αυτού.   

-- Σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών 

προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή 

αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς», της υποπερίπτωσης  

-- Τυποποίησης, συσκευασίας, ή συντήρησης γεωργικών προϊόντων ή 

προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική 

δραστηριότητα, της υποπερίπτωσης i 

-- Γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, 

κτηνοτροφικών επιχειρήσεων 

• Του δευτερογενή τομέα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και στην ανακύκλωση με μεταποιητική 

δραστηριότητα: 

--Παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας πλην των 

επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική 

ενέργεια για τα οποία παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.  

--Αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου 

ύδατος. 

• Του τριτογενή τομέα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

--«Δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών ,  και παροχής 

καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών»  

--«Δημιουργίας εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας,  

ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων»,  

--Παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. 

--Δημιουργίας εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής 

τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων . 

--«Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και παροχής 

στέγης αυτόνομης διαβίωσης» . 

--«Ιδρυσης δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως 
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επιβατηγών αυτοκινήτων» 

 --Των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 

του άρθρου 3 πλην των επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ηλιακής και αιολικής για τα οποία παρέχονται ποσοστά 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 

     Παρέχονται στις μεσαίες και στις μικρές επιχειρήσεις ενιαία ποσοστά 

ενίσχυσης 0% στη ζώνη Γ΄, 10% στη ζώνη Β΄ και 20% για τις μικρές και 10% 

για τις μεσαίες επιχειρήσεις στη ζώνη Α΄, στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής 

ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια , της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

ηλιακής και αιολικής της υποπ. ii της περ. ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3.   

     Παρέχονται για όλα τα επενδυτικά σχέδια ποσοστά ενίσχυσης 10% στις 

μεσαίες επιχειρήσεις και 20% στις μικρές επιχειρήσεις εφόσον υλοποιούνται 

σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) των νομών της 

Επικράτειας πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών των νομών 

της Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις οποίες το επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 

ορίζεται στο 5% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση 

της μεταφοράς της υφιστάμενης δραστηριότητας τους από τα υπόλοιπα 

τμήματα του ιδίου νομού στην  Β.Ε.Π.Ε. 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ      

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Παράδειγμα 1: Επενδυτικό σχέδιο για ίδρυση μεταποιητικής επιχείρησης 

παραγωγής επίπλων με πρόβλεψη για 15 άτομα προσωπικό και 1.500.000 

ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών στον Νομό της Κοζάνης. Η επένδυση θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας, και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητο 

χώρο ο οποίος βρίσκεται στο 3ο  χλμ Πτολεμαΐδας – Φλώρινας. 

      Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τους Πίνακες που 

παρατίθενται παρακάτω ανήκει στην 2η Κατηγορία επενδύσεων, και 

ειδικότερα στα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης. Καθώς η 

επένδυση θα πραγματοποιηθεί εντός του Νομού Κοζάνης, ανήκει στην Β 

Ζώνη. Επιπρόσθετα, εφόσον η εταιρεία θα είναι μικρή επιχείρηση  δύναται να 
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επιχορηγηθεί με επιπρόσθετο ποσοστό 14%, αφού η επένδυση δεν θα 

πραγματοποιηθεί σε «Διακριτό Τμήμα» του Νομού αλλά στο «Υπόλοιπο 

Νομού» . Οπότε, το ποσοστό της επιχορήγησης το οποίο μπορεί να λάβει, 

ανάλογα με το είδος της οικονομικής ενίσχυσης, αναλύεται σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα.  

 
Λήψη επιχορήγησης ή / και 

Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Φορολογική 

Απαλλαγή 

Επιδότηση 

Κόστους 

Απασχόλησης 

2η ΚΑΤ. 

Β Ζώνη 
39% 100% 39% 

      Σημειώνεται ότι για τις νεοϊδρυθείσες μικρές επιχειρήσεις, προβλέπεται να 

επιδοτηθεί και το κόστος λειτουργίας των 5 πρώτων ετών σύμφωνα με 

αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση. 

 ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

1
Η 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

(β) Δευτερογενής Τομέας 

 

 

i) 

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και 

ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη 

βιομάζα, επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

ii) Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νομούς 

Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών 

Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και 

προβλέπεται η εγκατάστασή τους. 

 

(γ) Τομέας Τουρισμού 
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i) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων 

κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή ξενοδοχειακών 

μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' 

ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου 

και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του 

ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.  

ii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων 

κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, σε κτίρια που 

χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους 

αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης. 

Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που 

έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, 

χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον 

όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο 

αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.  

iii) Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία 

συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινοχρήστων χώρων, 

νέων χρήσεων επί των κοινοχρήστων χώρων, πισίνων και αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων 

(2*), πρώην Γ΄ τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.  

iv) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.  

v) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών 

οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης.  

vi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.  

vii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.  

viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.  

ix) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής 

(μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε 

φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α').  
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x) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ.  

xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θαλασσοθεραπείας. 

xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας. 

xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισμού. 
 

 

(δ) Τριτογενής Τομέας  

 

i) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, 

υπό ενιαίο φορέα, για την δημιουργία εμπορευματικών σταθμών και 

διαμετακομιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή υπουργική 

απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου.  

 

ii) Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων για τη 

δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και 

κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά θα οριστούν με την 

κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου.  

 

iii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.  

    

iv) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και 

συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, 

σε επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών κλπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής με 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον.  

 

v) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας 

κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή.  

 

vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.  
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vii) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 

ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 

ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών 

και βιομηχανικών σχεδίων.  

 

viii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.  

 

ix) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας 

ή/και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων. 

x) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων 

και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, 

όπως ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εμπορικής Ναυτιλίας. 

xi) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής 

χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) 

θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

(Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις 

του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, 

υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά 

σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης στεγασμένων ή/ και ημιστεγασμένων 

σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων 

τουλάχιστον 30 θέσεων. 

 

ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις   δραστηριότητες 
των περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος  
 

i) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του 

εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού 

ή υφάλμυρου νερού.  
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ii) Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση 

υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα 

απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας.  

iii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το 

επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και 

τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει 

μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.  

iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή προϊόντων 

εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.  

v) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων 

εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας  

vi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγή διαδικασία.  

vii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής 

καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

viii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.  

ix) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων 

αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών 

συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για την δημιουργία επέκταση 

ή/και ανάπτυξη στον χώρο του βιομηχανοστάσιου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 

της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

x) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για 

την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν 

αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.  
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xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) 

επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη 

σύστασή τους) των μεγάλων και μεσαίων μεταποιητικών και μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων 

ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και 

Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) 
επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από 
τη σύστασή τους) των μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών και 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ 
και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 

1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και 

επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες 

κατάρτισης των εργαζομένων, με ένα ή περισσότερους από τους επόμενους 

στόχους: 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.  

2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυμων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών. 

3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων 

/ υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων 

των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 

5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην 

Ελληνική Επικράτεια.  

6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την σύμπραξη μη ομοειδών 

επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την 

παραγωγή σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.  
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2
Η 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
(α) Πρωτογενής Τομέας 
 

 

i) 

Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών 

υλικών.  

 

ii) 

Επενδυτικά σχέδια σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής 

αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή 

αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις 

ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Κοινοτική 

νομοθεσία, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) 

του παρόντος άρθρου.  

iii) 

Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 

κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα 

από μεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή Υπουργική 

απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.  

iv) 

Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής 

γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου 

και αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά 

θα οριστούν με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.  

 

(β) Δευτερογενής Τομέας 
 

i) 

Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών 

ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων υπό την 

προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας.  

ii) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.  

iii) 
Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στην Στατιστική 

Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ.).  

iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.  
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v) 

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως 

πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας. 

vi) 
Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την 

παραγωγή πόσιμου ύδατος. 

vii) 

Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή/και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής 

ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή/και προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

(Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή 

διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα, 

πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης 

σύμφωνα με την παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου. 

viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.  

 

(γ) Τομέας Τουρισμού  

 

i) 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν 

οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το 

τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες 

συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης 

ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας. 

ii) 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την 

τουριστική ανάπτυξη της χώρας. 

iii) 
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών 

αστέρων (3*), πρώην Β΄ τάξης. 

 

(δ) Τριτογενής Τομέας  
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i) 

Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και 

κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο 

πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων 

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργικών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που 

γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης 

επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών 

βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και 

πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.  

ii) 

Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών 

καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.  

iii) 

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, 

όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια 

για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.  

iv) 

Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές μονές καθώς και την Ιερά Κοινότητα του 

Αγίου Όρους για την ανέγερση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή 

κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και τια την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή 

μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 

εργαστηρίων και χειροτεχνίας.  

v) 
Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας 

κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή.  

vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.  

vii) 

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 

ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 

ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών 

και βιομηχανικών σχεδίων.  

viii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.  

ix) 
Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας 

ή/και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων. 
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x) 

Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων 

και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, 

όπως ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εμπορικής Ναυτιλίας. 

xi) 

Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής 

χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) 

θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

(Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις 

του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, 

υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά 

σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης στεγασμένων ή/ και ημιστεγασμένων 

σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 

30 θέσεων. 

 

ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των 

περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος  

 

i) 

Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του 

εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού 

ή υφάλμυρου νερού.  

ii) 

Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση 

υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα 

απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας.  

iii) 

Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το 

επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και 

τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει 

μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.  

iv) 
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή προϊόντων 

εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.  
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v) 
Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων 

εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.  

vi) 
Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγή διαδικασία.  

vii) 

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής 

καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

viii) 
Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.  

ix) 

Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων 

αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών 

συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για την δημιουργία επέκταση 

ή/και ανάπτυξη στον χώρο του βιομηχανοστάσιου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 

της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

x) 

Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για 

την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί 

στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.  
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xi) 

Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) 

επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη 

σύστασή τους) των μεγάλων και μεσαίων μεταποιητικών και μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων 

ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και 

Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) 

επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη 

σύστασή τους) των μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών και μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ και επιχειρήσεων 

ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που 

περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό 

εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των 

εργαζομένων, με ένα ή περισσότερους από τους επόμενους στόχους: 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.  

2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυμων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών. 

3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων 

/ υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων 

των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 

5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην 

Ελληνική Επικράτεια.  

6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την σύμπραξη μη ομοειδών 

επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την 

παραγωγή σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.  
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 Προϋποθέσεις, Περιορισμοί και Όροι για τη Χορήγηση των 
Ενισχύσεων  

         Στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια      
τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος  κατά περίπτωση ως 
κατωτέρω:  

• Για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ   

• Για μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ 

• Για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ 

• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ 

 

                          ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα 

προσωπικό.  

Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και 

ο ετήσιος ισολογισμός της είναι 

μικρότερος από € 2.000.000,00.  

Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.  

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα 

προσωπικό.  

Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και 

ο ετήσιος ισολογισμός της είναι 

μικρότερος από € 10.000.000,00  

Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.  

 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα 

προσωπικό. 

Ο ετήσιο κύκλος είναι μικρότερος από € 

50.000.000,00, καθώς και ο ετήσιος 

ισολογισμός της είναι μικρότερος από € 

43.000.000,00 

Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα 

προσωπικό. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 

μεγαλύτερος από € 50.000.000,00, 

καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της 

είναι μεγαλύτερος από € 43.000.000,00. 

Κριτήριο Ανεξαρτησίας: Δεν συμμετέχει σε αυτήν μια άλλη επιχείρηση, η 
οποία είναι μη μικρομεσαία (σύμφωνα με το ορισμό αυτής), σε ποσοστό που 
ξεπερνάει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. 

         Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο όριο της παραγράφου αυτής, καθώς και να 

ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος ενισχυόμενων επενδύσεων για 

ορισμένους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, ή  για περιοχές που 

παρουσιάζουν προβλήματα αναπτύξεως και απασχολήσεως. 

        Οι επιχειρήσεις των οποίων  επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 

ευρώ, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου, 

υποχρεούνται το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της 

ενίσχυσης, να λειτουργούν με εταιρική ή συνεταιριστική μορφή.  

 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

       Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 

ευρώ, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου, 

υποχρεούνται το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της 

ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού. 

 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. 

•      Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που 

εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των 

ενισχυόμενων δαπανών.   

•     Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με 

την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετα την έκδοση 

απόφασης αυτής. 

•     Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο 
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καθεστώς της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές 

επιχειρήσεις και τις ιερές μονές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. 

Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους 

νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους 

υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό 

που σχηματίζεται για το σκοπό αυτό. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια 

συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το 

καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης 

του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές 

των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να 

απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι 

τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 

πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την 

παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 10. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης 

αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο 

αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της 

ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των 

διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή. 

•      Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων 

εταιριών ή συνεταιρισμών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. 

•      Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε,  μπορεί να γίνεται και πριν 

την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής με αποκλειστικό, βάσει της σχετικής 

απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων αντίστοιχα, 

σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή, στη 
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συγκεκριμένη επένδυση και ότι, μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα 

υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί. 

•       Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής 

απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης, τουλάχιστον το 25% του κόστους πρέπει να καλύπτεται από 

χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια 

κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται 

από καμία κρατική ενίσχυση. 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

      Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να 

αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης 

δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί. Για 

τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν 

προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης. 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. 

      Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της 

επένδυσης, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις 

προϋποθέσεις ότι (α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και (β) έχει 

πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου. 

     Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η 

προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για 

επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. 

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της 

προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση 
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υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της 

προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση 

υπαγωγής χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση του 50% του εγκριθέντος 

έργου. Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση 

ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατα παράταση 

προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται 

να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις 

διατάξεις της περίπτωσης β παραγράφου 1 του άρθρου 8 και ενισχύονται 

μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα. 

                 'ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ . 

     Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά την 

δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως 

έναρξη νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε η πρώτη 

βέβαιη ανάληψη δέσμευσης για παραγγελία εξοπλισμού, εκτός των 

προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας. 

     Έναρξη πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση 

της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του 

επενδυτή, μόνο εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιμότητας σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 

      Η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την πλήρωση των 

προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής επιφέρει 

απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου. 

 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

ΔΑΝΕΙΟ 
 

      Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η 

χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει: 

• Να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, 

• Να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου 

εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, 
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αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού, 

• Να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, 

όπως αυτό 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 στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της 

έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου 

και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την 

περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να 

περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής 

φάκελο. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε 

συνάλλαγμα. 

                 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ           
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

     Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για πρόγραμμα απόκτησης της 

χρήσης καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο 

εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός 

πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα. 

• Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων,  

και βιωσιμότητας της επένδυσης. 

• Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του 

αναπτυξιακού Νόμου. 

• Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας 
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 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. 

                 Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης 
Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως 

εξής: Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση 

του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου 

ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο 

επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

απόφασης υπαγωγής. 

Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7. 

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της 

επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη 

και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος 

της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης. Σε περίπτωση χορήγησης του 

συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i). 

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της 

παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία 

κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το 

αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της 

επένδυσης, όπως αυτή ισχύει. 

                 Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο 

του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο 

ελέγχου. Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της 

επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του 

χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την 

παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η 

ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. 
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Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του 

μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων 

υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο 

εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε 

περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει 

καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του 

τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο. 

              Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης 
Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο 

μετά από αίτηση του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων 

κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το 

αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της 

επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται 

στην εγκριτική απόφαση. Για την καταβολή του πρώτου μέρους της 

ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄παραγράφου1 του παρόντος 

άρθρου. Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του 

επενδυτή για τον έλεγχο, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της 

επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιχορήγηση 

καταβάλλεται μόνο για τις συνδεόμενες με την επένδυση θέσεις εργασίας. 

 ΊΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

ενισχύεται η δημιουργία πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων καθώς και η 

υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά την 

τελευταία πενταετία. 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής δεν θα υπερβαίνουν 

το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ μικρή ή 

μικρή επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στις περιφέρειες της 



 

                                                                                                                                    66 

 
 
 

υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου και του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης ii της 

ιδίας περίπτωσης. 

Το ετήσιο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 33% των συνολικών ποσών ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται : 

 Δαπάνες που μπορεί να αφορούν είτε: 

• Υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που 

έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης είτε και 

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την 

ίδρυση της επιχείρησης και αναφέρονται σε : 

–Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και μερίσματα των 

χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 

επιτόκιο αναφοράς, 

– Εξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής. 

– Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. 

και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις. 

–Αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού 

παραγωγής, καθώς και έξοδα μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των 

υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι 

για τις συναφείς επενδύσεις ή μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και 

πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις. 

 Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν δύναται να υπερβαίνουν: 

--   Στις περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α της συνθήκης Ε.Ε. το 

35% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία 

πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόμενα 

έτη. 

--  Στις περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ της συνθήκης Ε.Ε. το 

25% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία 
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πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη. 

       Τα παρεχόμενα ποσοστά της υποπερίπτωσης i είναι δυνατόν να 

προσαυξάνονται κατά 5% 

--  Στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι μικρότερο του 60% του 

μέσου όρου των 25 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

--  Στα μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. 

    Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας 

στις οποίες θα παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, τομείς στους 

οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του 

καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το 

σύνολο ή μέρος των οριζόμενων στην περίπτωση α΄ δαπανών, οι αναγκαίες 

παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου 

που αφορούν την νομική μορφή των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος 

ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συμμετοχή, τον τρόπο και τα 

κριτήρια αξιολόγησης, την διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, καθώς και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια θα συμβάλλει στην εφαρμογή της μορφής αυτής 

χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

     Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 

νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας 

από τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

οφείλουν:  

• Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 

• Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της 

σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

• Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά 

φαινόμενα. 

• Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν 
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λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. 

• Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου 

από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται 

στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με 

υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών 

στην αρμόδια υπηρεσία. 

• Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν 

μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές. 

• Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' για το ίδιο χρονικό 

διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της 

απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

• Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η 

έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης 

στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων 

υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή. 

• Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση 

οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες 

επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την δημιουργία τους. 

 Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν 

από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 

• Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην 

περίπτωση δ' της παραγράφου 1 Α. 

• Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η 

ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις 

α', γ' της παραγράφου 1Α και α', β' της παραγράφου 1 Β. 

 Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη 

δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1Α 

χρονικού περιορισμού ,επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. 
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 Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό 

καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση 

λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του 

εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

 Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων 

απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, 

που αναλογεί στην θέση εργασίας που καταργήθηκε.  Κάθε αλλαγή της 

εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται 

στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του 

επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση 

αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση 

υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. 

 Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι 

όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της 

επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος .Σε περίπτωση διαπίστωσης 

ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή 

ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε 

στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή 

του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε 

στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει 

δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της 52 

παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, 

επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω 

συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόμο 
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αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.  

      Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η 

διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης 

των ανωτέρω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την 

επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 

0,5% έως 30%, της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες 

περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, 

κριτήρια όπως, ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού 

συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της 

ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν καθώς και 

ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά 

τους όρους της υπαγωγής. 

      Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτόν γίνεται 

με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά 

προσαυξάνονται κατά το ποσό των Νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 

καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το 

Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

      Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της 

επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 

• Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγω να χρησιμοποιούνται τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που 

αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η 

χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, 

για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των 

πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση 

αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία 
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συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης 

ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ορίζει το παρόν. 

• Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου 

αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.  

• Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του 

επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας. 

 Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται: 

• Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο 

αποχώρησης του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία. 

• Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του 

μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε 

αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία. 

• Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους 

κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμβάνοντας, στο χρόνο της ανάληψης 

και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν. 

• Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται 

νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για 

το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του 

θανόντος στην εταιρία. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού. 

• Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της 

χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς 

προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση 

υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που 

απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αφορολόγητου 

αποθεματικού. Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι 

υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν 



 

                                                                                                                                    72 

 
 
 

ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Το 

συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με 

βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες 

μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι 

δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων 

επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.  

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

     Γενικά δικαιολογητικά  
     Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού 

αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την 

υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.   

• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού (παράβολο)  σύμφωνα με την 

σχετική κοινή απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης.  

• Το Ειδικό Ερωτηματολόγιο που διανέμεται από τις αρμόδιες για την 

παραλαβή των αιτήσεων Υπηρεσίες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσους θα συμμετάσχουν στον 

υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.  

• Οικονομοτεχνική  μελέτη της επένδυσης  ( σχετικό υπόδειγμα διανέμεται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες )  που να περιλαμβάνει :   

• Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης με βάση το   

καταστατικό αυτού ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα 

• Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης επιχείρησης   

και ανάλυση  της οικονομικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων 

ετών. 

• Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως  

• Ποσοτική εξέλιξη παραγωγής και πωλήσεων  

• Ανάλυση κύκλου εργασιών  
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• Αναλύσεις βασικών πρώτων υλών  

• Αποθέματα ετοίμων προϊόντων  

• Ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων  

• Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου. 

• Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

γραμμών παραγωγής καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων (υφισταμένων 

και προβλεπομένων) συνοδευόμενα από πρωτότυπες προσφορές 

προτιμολόγια και prospectus ενός ή περισσότερων προμηθευτικών ή 

κατασκευαστικών οίκων για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών 

αναλυτικά και κατά κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3299/2004. 

• Οικονομικά στοιχεία (Ανάλυση προβλεπόμενων οικονομικών 

αποτελεσμάτων για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της εξεταζόμενης 

μονάδας). 

• Ανάλυση κύκλου εργασιών  

• Αναλύσεις ποσοτικές βασικών πρώτων και βοηθητικών υλών και 

προμήθειες υλικών.  

• Ανάλυση παραγωγικής δυναμικότητας, κόστους παραγωγής, τεχνολογίας 

και ποιότητας.  

• Λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως και αποτελέσματα χρήσεως.  

• Χρηματοοικονομική  κατάσταση (ρευστότητας, δραστηριότητας, 

διάρθρωση και αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κερδών)  

• Στοιχεία αγοράς. 

• Τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες κατά ειδικότητα 

νέες θέσεις απασχόλησης και τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) 

στην επιχείρηση σύμφωνα με την προτεινόμενη για  υπαγωγή επένδυση 

της. Ανάλυση του ενισχυόμενου κόστους απασχόλησης. 

 Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη αφορά επενδυτικό σχέδιο, 
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συνολικού κόστους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( 250.000 ) 

ευρώ, υπογράφεται από :  

• Oικονομολόγο, μέλος του  Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή 

αντιστοίχου Οργανισμού Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση,   

• Μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα και 

• Γεωτεχνικό, κατά περίπτωση, και όπου απαιτείται από το αντικείμενο της 

επένδυσης,  μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδα. 

      Στοιχεία των ανωτέρω με τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό μητρώου των αντίστοιχων Επιμελητηρίων θα πρέπει 

να αναγράφονται στην υποβαλλόμενη μελέτη.    

Κατά περίπτωση η τεχνοοικονομική μελέτη πρέπει,  επίσης να περιλαμβάνει : 

• Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και τεκμηρίωση  αυτών με 

στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση των κριτηρίων για τον 

χαρακτηρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών ως εξαιρετικά 

προηγμένης τεχνολογίας. 

• Αναλυτικά περιγραφή της παραγωγής νέων προϊόντων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων αυτών. 

• Αναλυτική επί μέρους περιγραφή της ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού. 

• Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομοτεχνικής μελέτης . 

• Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ενεργειακού 

χαρακτήρα. 

• Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ανάπτυξης 

τεχνολογιών, βιομηχανικών σχεδίων και εργαστηρίων εφαρμοσμένης 

βιομηχανικής ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής κτηνοτροφικής, 
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δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας.  

• Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, και δικαιολογητικά, 

που θα τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης 

σύμφωνα με τα κριτήρια  υπαγωγής  του άρθρου  6 του Ν. 3299/2004, 

όπως θα εξειδικευθούν με την σχετική κανονιστική  απόφαση.  

• Έγκριση Τράπεζας για την χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της 

επένδυσης με τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως:  

 ---- Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης. 

 ---- Τη διάρκεια του δανείου 

 ---- Το επιτόκιο 

  ----Τη περίοδο χάριτος 

  ----Τις εξασφαλίσεις για τη παροχή του δανείου.  

• Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την περίπτωση 

ενίσχυσης τμήματος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου με το 

συγκεκριμένο είδος κινήτρου.  

• Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση καθώς και του 

κεφαλαίου  κίνησης αυτής.   

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 

o Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων 

εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής 

ομολόγων, μετοχών, κλπ προκειμένου για φυσικά πρόσωπα μετόχους ή 

εταίρους υπό σύσταση ή υφισταμένων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς 

των προτεινόμενων επενδύσεων.  

o Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς 

και ισοζύγια τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή 

εταίρους υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς 

των προτεινομένων επενδύσεων.  
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o Ισολογισμοί  ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και 

ισοζύγιο τελευταίου μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι 

φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων.  

o Χορήγηση δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης 

μόνο για το καθεστώς επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.  

o Ο αριθμός του μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2 τελευταία 

έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη από τις 

θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας και 

του Ι.Κ.Α. 

o Ο αριθμός της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.   

o Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τον 

φορέα της επένδυσης ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση 

φορέα, με την οποία να δηλώνεται :    

o H μη πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή  

της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου  στις διατάξεις του 

Ν.3299/2004. 

(Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης 

από επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε μονάδες 

που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.)  

o Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού δεν έχει υπαχθεί  

για την παροχή ενισχύσεων από τον Ν.3299/2004 ή τον  Ν.2601/98 ή από 

άλλη πηγή. 

o Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να αφορά παραγωγή 

προϊόντων ομοίων με αυτά του υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στις 

διατάξεις του Ν. 1892/90 ή του Ν.2601/98 ή του Ν. 3299/2004  και του 

οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

o Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό 

του ιδίου φορέα στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν.1892/90 ή του 

2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και υποβολή φωτοαντιγράφων όλων των 
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αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και λειτουργίας με τις τυχόν 

τροποποιήσεις τους.  

o Ότι εάν  η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο 

για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται η νομική μορφή 

και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 

o Ότι  η αγορά  αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά τα κτίρια εκείνα που παραμένουν σε 

αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνταν  τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την 

υποβολή της αίτησης, δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση και δεν 

έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.  

o Συμπλήρωση υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που 

αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) 

επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03).  

o Δήλωση ότι η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ  

ΕΤΒΑ ή  λοιπές ΒΕΠΕ ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ,  τεχνόπολη και τεχνολογικά 

πάρκα) με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την 
επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της το αρμόδιο φορέα διοίκησης ή 

διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και 

βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου της 

σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εκτός Β.Ε.ΠΕ. είναι απαραίτητη 

η πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της επιλογής του τόπου 

εγκατάστασης. 

o Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδος στοιχεία που να τεκμηριώνουν 

ότι η αυτή γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς 

o Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η 

παραχώρηση αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωμές, η διάρκεια 

της σύμβασης κλπ.  

      Ειδικά δικαιολογητικά 
       Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού 
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αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέραν των γενικών δικαιολογητικών,  και 

συνδέονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου.  

      Για επενδύσεις μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές) ή  

 για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των οποίων οι παραγωγικές 

δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 

15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τευχ.Β/5.8.2002) των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

o Άδεια εγκατάστασης 

o Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται) 

o Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (μόνο για εγκατάσταση εντός ΒΕΠΕ.  

• Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.  

o Έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης. 

o Άδεια λειτουργίας.  

• Επενδύσεις μονάδων εμφιάλωσης νερού.  

o Βεβαίωση καταλληλότητας νερού (μικροβιολογική ανάλυση) και 

πιστοποίηση της ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) από την Δ/νση Υγιεινής 

της οικείας Νομαρχίας η από επίσημα αναγνωρισμένους εργαστηριακούς 

φορείς. 

o Άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με το Π.Δ. 255/89.  

• Για επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου  νερού για την 

παραγωγή πόσιμου ύδατος.  

o Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων  σύμφωνα με   την ΚΥΑ 

Η.Π.15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ. 

o Άδεια εκτέλεσης έργου την αξιοποίηση υδάτινων πόρων από τον Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 και την 

ΚΥΑ  Φ.16/5813/17-5-89  των Υπουργών Εσωτερικών, Τουρισμού, 

ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, που εκδόθηκε με το ΠΔ 255/89, όπως ισχύει.  
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• Για επενδύσεις βυρσοδεψιών  

o Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μετεγκατάσταση των βυρσοδεψιών 

εντός ΒΕΠΕ. 

o Έγκριση μελέτης προεργασίας υγρών αποβλήτων 

o Άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΕΠΕ για την εγκατάσταση της μονάδος.  

• Για επενδύσεις μονάδων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων   

o Άδεια εγκατάστασης 

o Άδεια κυκλοφορίας προϊόντος 

o Άδεια παραγωγής  

• Για επενδύσεις μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων 

από βιομάζα.  

o Άδεια εγκατάστασης  

• Για επενδύσεις μονάδων –παραγωγής ενέργειας και συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας.  

• Για Αιολικούς σταθμούς. 

o Άδεια εγκατάστασης  

• Για Υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

--Άδεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια)  

• Για σταθμούς συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –θερμότητας 

o Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης  

• Για Γεωθερμικούς σταθμούς 

o Μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου 

(Ν.3175/2003). 

o Άδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης  

• Για μονάδες –σταθμούς τηλεθέρμανσης –τηλεψύξης 

o Άδεια διανομής θερμικής ενέργειας.  
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• Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  βιομάζα. 

o Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.  

• Για επενδύσεις εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής 

μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής 

έρευνας Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και Βιομηχανικών σχεδίων. 

o Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του 

αντικειμένου έρευνας αυτών.  

Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει 

αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμάρων.  

o Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων 

o  Άδεια εκμετάλλευσης.  

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια , 

κτηνοτροφικές επιχειρήσεις νέες καλλιέργειες , βιολογικής Γεωργίας, 

υδατοκαλλιέργειες). 

o Άδεια Πολεοδομίας & Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας για 

επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.  

Μονάδες σποροπαραγωγής 

o Άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας για την τήρηση των προδιαγραφών 

σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής - επεξεργασίας και 

τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού για επενδύσεις που αφορούν 

σποροπαραγωγή.  

• Μονάδες βιολογικής γεωργίας 

o Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

για τήρηση των προδιαγραφών του κανονισμού της Ε.Ε. 2092/91 για 

βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.   

o Κτηνοτροφικές  (βουστάσια-χοιροστάσια- ποιμνιοστάσια ιπποφορβεία) και 

πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 

o  Άδεια ίδρυσης ή επέκτασης από τον οικείο ΟΤΑ ύστερα από  

γνωμάτευση της οικείας Α/βάθμιας Επιτροπής. 
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o  Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας υφιστάμενης 

μονάδας (επέκταση). 

• Επιχειρήσεις εκτροφείων θηραμάτων 

o Άδεια ίδρυσης από το οικείο ΟΤΑ ύστερα από γνωμάτευση της οικείας 

Α/θμιας επιτροπής.  

o Άδεια δασαρχείου σε περίπτωση εγκατάστασης εντός δασικού χώρου. 

o Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 

o Άδεια ίδρυσης από την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νομαρχίας. 

• Για επενδύσεις αγροτικών η αγροτοβιομηχανικών Συν/σμών (Αρθρο 3 

παραγ. 1 α υποπερίπτωση ii του Ν.3299/2004).  

o Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά. 

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων που τυποποιούν, συσκευάζουν και συντηρούν 

γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας. 

o Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά  

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και 

Συν/σμών για ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών Κέντρων & κτιρίων 

σε  ΒΕΠΕ (ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ  &  ΒΙΠΑ) καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση 

παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων . 

o Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης της κυριότητας ή της αγοράς του 

αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της αίτησης προς τον αρμόδιο 

φορέα διοίκησης η διαχείρισης τις ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ κλπ. για την 

απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό 

κέντρο ή κτίριο. 

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων ίδρυσης & εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως 

σταθμών αυτοκινήτων(υπέργειων, υπόγειων, πλωτών ) και δημόσιας 

χρήσης εστεγασμένων ή και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, 

λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων. 

 ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : 

o Έγκριση σκοπιμότητας από τον Οργανισμό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και 
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τις κατά τόπους ΔΕΣΕ 

o Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης εφόσον ο Σταθμός 

ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Στην περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται 

στον υπόγειο χώρο της ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα πρέπει να 

έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους χώρους και τα διαμερίσματα 

τα οποία θα περιλαμβάνει ο σταθμός.(Άρθρο 9 παραγρ. 2 του Ν.2052/94). 

o  Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο 

σταθμός πολυετούς διάρκειας (μίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην 

περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο. 

o  Άδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται 

από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας. 

o Άδεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, σταθμού φορτηγών 

αυτοκινήτων ή εμπορευματικού σταθμού που χορηγείται από την αρμόδια 

Υπηρεσία , Δ/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ 79/2004.  

 Από ΟΤΑ : 

o Έκδοση Π.Δ. με πρόταση ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό θέσεων υπογείων 

σταθμών αυτοκινήτων Δ.Χ. που πραγματοποιούνται από ΟΤΑ σε χώρους 

κοινής ωφελείας ή κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή 

Νομικά Πρόσωπα δημοσίου Δικαίου (άρθρο 8 παράγρ.1 του Ν.2052/94) και 

παραχωρούνται κατά χρήση. 

o Άδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται 

από την ΕΥΔΕΚ της Γ.Γ.Δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που 

πραγματοποιούνται σε νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης η 

προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων. 

o Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ  

o  Άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης ι) από την Δ/νση Βιομηχανίας  

 της οικείας Νομαρχίας για εγκατάσταση  υγρών καυσίμων μέχρι 13.000 Μ3 
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και υγραερίων μέχρι 500m3  από την Δ/νση εγκατάστασης πετρελαιοειδών 

του ΥΠΑΝ για υγρά καύσιμα  >13.000 Μ3 και για υγραέρια >500 Μ3.  

• Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού μεταφορικών μέσων που αφορούν πλοία 

για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων, χερσαίων,  νησιώτικων και 

παραλίμνιων περιοχών. 

o Καταμέτρηση απο ΥΕΝ 

o  Έγγραφο εθνικότητος 

o Νηολόγηση πλοίου από Λιμεναρχείο  

o Άδεια σκοπιμότητας δρομολόγησης πλοίου από ΥΕΝ. 

o  Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου από ΥΕΝ 

o Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης απο πετρέλαιο απο το ΥΕΝ 

o Πιστοποιητικό κλάσης απο ΥΕΝ  

• Για επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης κέντρα 

αυτόνομης διαβίωσης ατόμων ΜΕΑ :  

o Άδεια ίδρυσης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας.  

• Για επενδύσεις τουριστικών επιχειρήσεων  

o Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων. 

o Ειδική Γνωμάτευση EOT για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή 

επέκτασης της μονάδας σύμφωνα με την σχετική διάταξη του αναπτυξιακού 

Νόμου . 

o Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων EOT. 

• Ειδικές μορφές τουρισμού:  

Συνεδριακά Κέντρά. Κέντρα θαλασσοθεραπείας. Γήπεδα Golf, εγκαταστάσεις 

αξιοποίησης Ιαματικών πηγών. (Χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα τουρισμού 

Υγείας και Κέντρα Προπονητικού - αθλητικού τουρισμού):  

o Έγκριση σκοπιμότητας του EOT σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.   

o Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, ζώνες αγκυροβολίων, καταφύγια,κλπ)  
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o Χωροθέτηση του λιμένα με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 

Ανάπτυξης. 

o Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης της ζώνης που θα διαμορφωθεί ο 

τουριστικός λιμένας, μεταξύ του Υπουργού Toυριστικής Ανάπτυξης και του 

φορέα του λιμένος.   

• Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχειακές 

μονάδες Γ' τάξης και άνω. 

      Διατηρητέα κτίρια. 

o Εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος 

ως «διατηρητέου» (Ν. 2831/2002). 

o Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης του 

(ΠΔ 110/2001) 

o Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος για τον 

χαρακτηρισμό του κτίσματος ως διατηρητέου στην περιοχή ευθύνης του. 

o Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό του 

κτίσματος ως <<μνημείου>> λόγω της αρχιτεκτονικής πολεοδομικής 

εθνολογικής λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, 

καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας του (Ν.3028/2002, αρ.6). 

• Παραδοσιακά κτίρια 

o Πιστοποίηση από την αρμόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) 

της οικείας Νομαρχίας ότι το κτίσμα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής. 

o Χαρακτηρισμός από της Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου 

και κτίσματος ως παραδοσιακού. 

o Χαρακτηρισμός από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Βορείου 

Ελλάδος του κτίσματος ως παραδοσιακού.  

o Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και 

κατασκηνώσεων (campings)  
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• Για επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 

ξενοδοχειακών μονάδων Γ τάξης και άνω ή κατασκηνώσεων 

υποβάλλονται: 

o Πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της μονάδος από τον 

ΕΟΤ (έγκριση και αρχιτεκτονικά σχέδια ίδρυσης της μονάδας) καθώς και 

εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται από 

την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός).  

o Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή προγράμματος 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 

μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνώσεων ότι αυτό δεν έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του  Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/98 ή και του Ν. 

3299/2004 και σε περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 5ετία 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης 

των αδειών λειτουργίας αυτών  

o Δήλωση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας του 

ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή του ειδικού σήματος 

• Για επενδύσεις Ιερών Μονών.  

o Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση αποκατάσταση & 

μετατροπή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις 

αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.  

• Για επενδύσεις επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παραδοσιακά η  

διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα  

βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν Π.Γ.Ε ή και προϊόντα 

ΠΟΠ  

o Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Επιστημών για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος σαν παραδοσιακού ή 

διατηρητέου.  

o Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τον 

κανονισμό 2081/92 της Ε.Ε από την Δ/νση Γεωργίας της οικείας 

Νομαρχίας της περιοχής που προέρχεται το προϊόν.  
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o Καταχώρηση του προϊόντος στο μητρώο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σύμφωνα με τον 

αναλογούντα κανονισμό της Ε.Κ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ενισχύσεις θεματικών πάρκων, ευρυζωνικών, κ.λ.π, θα 

εκδοθεί νεώτερη απόφαση για τον καθορισμό των ειδικών  συνοδευτικών 

δικαιολογητικών.  

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του φορέα της 

επένδυσης που να αναφέρεται :  

      Στον αριθμό της προβλεπόμενης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης ανά κατηγορία μισθολογικού κόστους συνολικά  και κατά 

βάρδια ή εποχιακά  μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου επενδυτικού 

σχεδίου και για μία τριετία.  

• Ανάλυση του μισθολογικού κόστους απασχόλησης των νέων θέσεων 

εργασίας(μονίμων, εποχιακών και μερικής απασχόλησης)  .                      

                  

 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ. 

      Οι Σημαντικότερες Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 και οι 

τροποποιήσεις επί αυτού βάσει των Ν.3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 

132/τ.Α΄/28-6-2006) και Ν. 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22-12-

2006) 

    Βασικές Μεταβολές 

      Απλοποιούνται οι κατηγορίες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων από 5 σε 2. 

Τα Ε/Σ των παλαιών κατηγοριών 3,4 και 5 (ειδικά επενδυτικά σχεδία) 

εντάσσονται στην νέα ομογενοποιημένη κατηγόρια 1, λαμβάνοντας εξ' 

ορισμού 5% πρόσθετη επιδότηση σε σχέση με τα «παραδοσιακά» Ε/Σ που 

ομαδοποιούνται στην κατηγορία 1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που 

εκτελούνται από ΜΜΕ, το επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης δύναται να 

ανέρχεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και στο 10% και για τις μικρές και 
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πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι και στο 20%. Ειδικότερα για τις παραμεθόριες 

περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προβλέπονται ενισχύσεις 

για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσοστό επιχορήγησης 60% και για τις 

μεσαίες επιχειρήσεις 50%. Για την περιοχή της κεντρικής Ελλάδος όπως η 

Θεσσαλία προβλέπεται για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ποσοστό ενίσχυσης από 40% έως και 50% 

και για τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 

37% έως 44%. Ανάλογα με το ΑΕΠ το ποσοστό ανεργίας και τη γεωγραφική 

θέση κάθε Περιφέρειας και νομού καθορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης κάθε 

νομού.  

      Με την υιοθέτηση του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η 

υπάρχουσα διαίρεση της χώρας σε τέσσερις ζώνες αντικαθίσταται από την 

νέα απλούστερη διαίρεση σε τρεις περιοχές. Ως αποτέλεσμα, τα ποσοστά 

ενίσχυσης μπορούν να φθάσουν από 40% για τις επενδύσεις των μεγάλων 

επιχειρήσεων έως και 60% για τις μικρές επιχειρήσεις (από το 55% που ήταν 

η προηγούμενη δυνατότητα). 

     Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του κινήτρου της φορολογικής 

απαλλαγής για όλες τις επιχειρήσεις και τα Ε/Σ. Επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε πάνω από το 90% της χώρας δύναται να λαμβάνουν 

σημαντικές φορολογικές απαλλαγές που δίνονται να ανέρχονται στο 100% 

της επένδυτικής πρότασης.  

      Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός οργανωμένων Βιομηχανικών 

περιοχών. 

      Θεσπίζονται σαφείς κανόνες και στόχοι για το περιεχόμενο των 

επενδυτικών σχεδίων. Αυτά θα πρέπει να αφορούν: 

• Τη δημιουργία νέας μονάδας. 

• Την επέκταση υφιστάμενης μονάδας.  

• Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας υφιστάμενης μονάδος με 

πρόσθετα προϊόντα.  
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• Τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία 

υπάρχουσας μονάδας. 

      Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις για την εκτέλεση και 

ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδιών που αυτές προτείνουν προς 

έγκριση και υλοποίηση. Συγκεκριμένα: 

     Παρότι η έναρξη της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται 

πλέον μετά την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής, η έναρξη 

πραγματοποίησης αυτών μπορεί να αρχίσει με ευθύνη του επενδύτη εφόσον 

του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιμότητας για έναρξη πραγματοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου η οποία και μπορεί να πρέπει να δίδεται από την 

αρμόδια διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας Δ.Ι.Σ.Α 

εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του.  

    Επιταχύνεται δε και ενισχύεται ακόμα περισσότερο η καταβολή των 

προβλεπόμενων ενισχύσεων στους δικαιούχους με την θέσπιση της 

δυνατότητας προκαταβολής ίσης με το 50% του εγκεκριμένου ύψους της 

επένδυσης αντί για 30% του Ν.3299/04. 

 Προβλέπεται επίσης η ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και 

παρακολούθηση των προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που το 

υπουργείο Εθνικής οικονομίας και οικονομικών έχει δημιουργήσει. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλες οι επενδυτικές προτάσεις αποστέλλονται μέσω της 

ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ο δικτυακός τόπος καταχώρησης των 

επενδυτικών προτάσεων παρέχεται ελέυθερα προς εφαρμογή και χρήσης 

στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων. 

     Επιτρέπεται η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται 

άμεσα με μια παραγωγική μονάδα υπό τις εξής σημαντικές ως προς την 

εφαρμογή τους προϋποθέσεις: 

     Η επιχειρηματική αυτή μονάδα έχει σταματίσει έστω και οριστικά την 

παραγωγικήτηςδραστηριότητα. 

     Η επιχειρηματική αυτή μονάδα αποκτάται (εξαγοράζεται) από ανεξάρτητο 

επενδυτή. 
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     Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται από τους συνήθεις όρους της 

αγοράς. 

 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

    Οι Βελτιώσεις του επενδυτικού νόμου προς όφελος των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων όπως επίσης και των Ειδικών Επενδυτικών Στοιχείων που 

υποβάλλονται προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση στο Υπουργείου 

Ανάπτυξης αναλύονται στις γραμμές που ακολουθούν.  Ιδιαίτερα σημαντικές 

είναι οι διαφοροποιήσεις που εισάγονται με σκοπό την ειδική μέριμνα για τις 

ΜΜΕ και τα ειδικά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο Υ.Π.Α.Ν.  

Συγκεκριμένα: 

     Για τις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις 

ενισχύονται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια 

(2-5 ετών) για τις οποίες έχει παρέλθει τριετία αντί για πενταετία από την 

σύσταση τους και με ελάχιστο συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται 

στα 1.500.000 ευρώ αντί για τα 3.000.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι και την 

προηγούμενη μορφή του αναπτυξιακού νόμου στα πλάισια του Ν. 2601/98, 

όπωςαυτός βρέθηκε σε ισχύ.  

   Ύστερα από προηγούμενη έγκριση της ΕΕ με προβλεπόμενη ΚΥΑ των 

Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης προβλέπεται για πρώτη φορά, η 

ενίσχυση της ίδρυσης πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων καθώς και η 

ενίσχυση υλοποίησης λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που 

έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία.  

   Ειδικά για μικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται η αγορά και ουσιαστικά η 

χρηματοδότηση της αγοράς γηπέδων σε μέγεθος έως και 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού.  

    Ενισχύονται επισης οι δαπάνες για αμοιβές μελετών και συμβούλων για 

Μ.Μ.Ε σε ποσοστό που ανέρχεται πλέον στο 10% αντί για 8% όπως αυτό 

ίσχυσε έως και πρότεινος, με αναφορά στο συνολικό προϋπολογισμό του 

επενδυτικού σχεδίου. 

   Για τα ολοκληρωμένα πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια, το σύνολο των 

κτιριακών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού 

προϋπολογισμού αντί για 35% όπως το ποσοστό αυτό ίσχυσε από την 
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έναρξη εφαρμογής του Ν.3299.  

   Για όλα τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

“Υ.Π.Α.Ν”, δηλαδή τις ειδικές επενδύσεις όπως αυτές ρητά ορίζονται στον 

Νόμο και τα ολοκληρωμένα, πολυετή επιχειρηματικά σχέδια, το επιπλέον 

ποσοστό δημόσιας δαπάνης για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις ανέρχεται στο 10% 

ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό αυτό για τις Μικρές όπως και τις Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις ανέρχεται στο 20%.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

           Στο παρόν τμήμα της εν λόγω οικονομοτεχνικής μελέτης αποτυπώνονται και 

αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά του φορέα της επενδυτικής πρότασης. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζεται και αναλύεται η εταιρική ταυτότητα, ο σκοπός και οι 

βασικές λειτουργίες της υπό σύσταση εταιρίας. Επιπρόσθετα, γίνεται σύντομη 

αναφορά στην ιστορική της διαδρομή και παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικοί εταίροι 

και η εργασιακή τους εμπειρία μέσα από την συμμετοχή τους σε συναφείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και έργα (δημόσια και ιδιωτικά).  

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ TΟΥ ΦΟΡΕΑ 
          Φορέας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου είναι η υπό σύσταση εταιρία 
“Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” με το διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.”. Ιδρυτές και μοναδικοί εταίροι είναι οι αδερφοί “Γεωργίου 

Ηλίας” και “Γεωργίου Γεώργιος”. Αμφότεροι οι εταίροι θα συμμετέχουν με ποσοστό 

50% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα αποτελέσματα χρήσης. Την ίδια στιγμή οι δύο 

εταίροι και με βάση το καταστατικό4 της εταιρίας ορίστηκαν διαχειριστές και 

εκπρόσωποι αυτής. Επιπρόσθετα, ως διαχειριστής και νόμιμα εκπρόσωπος της 

εταιρίας ορίστηκε και ο μη εταίρος κ. Νικόλαος Γεωργίου του Ηλία γονέας των δύο 

εταίρων, τεχνίτης ξύλου και  φορέας ατομικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα άνω 

των 30 τριάντα ετών.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εταιρία δεν έχει επί του παρόντος καμία 

παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα ώστε να είναι σε θέση να παράγει και 
να αποδίδει οικονομικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, δεν έχει έτοιμες προς χρήση 

εγκαταστάσεις παρά μόνο το οικόπεδο στο οποίο και θα υλοποιηθεί η προτεινόμενη 

επένδυση.  

          Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό θα δημοσιευθεί στις υπό 

το νόμο αρμόδιες περί αδειοδότησης αρχές ορίζονται τα εξής: 

 Έδρα της εταιρίας είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα Ιτέας, θέση Αγρόκτημα Ιτέας 

του Νομού Φλώρινας. 

 Σκοπός της εταιρίας είναι: Η επεξεργασία ξυλείας και παραγώγων αυτής 

καθώς και η επεξεργασία προϊόντων και παραγώγων διέλασης αλουμινίου με στόχο 

                                                 
4 Το καταστατικό της επιχείρησης παρατίθεται στο σχετικό παράρτημα δικαιολογητικών. 
 



 

 94 

την παραγωγική ολοκλήρωση και εμπορία τελικών προϊόντων όπως: Κουφωμάτων, 

Εντοιχισμένων Κουζινών και  Εντοιχισμένων Ντουλαπών με βάση το ξύλο καθώς και 

Κουφωμάτων, Παραθύρων και Μπαλκονιών Αλουμινίου, όπως επίσης και 

Επενδύσεων Εσωτερικών Χώρων.  

 Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί σε 30 τριάντα έτη με βάση το καταστατικό 

αυτής ενώ το Εταιρικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε 10.000€ με ποσοστό εισφοράς 

50% για κάθε έναν εκ των εταίρων.   

        Οι εταίροι “Γεωργίου Ηλίας” και “Γεωργίου Γεώργιος” ασχολούνται 

αποδεδειγμένα5 με το αντικείμενο της υπό σύστασης εταιρίας από το 1997 στα 

πλαίσια της προγενέστερης επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της 

οικογενειακής, ατομικής επιχείρησης του πατέρα τους κ. “Γεωργίου Νικολάου”.  

        Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση του κ. Νικολάου Γεωργίου 

δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της επεξεργασίας και παραγωγής 

προϊόντων ξύλου τα τελευταία 30 χρόνια. Φιλοσοφία της αποτέλεσε και αποτελεί η 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω της τήρησης υψηλών προδιαγραφών 

ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας ως προς το προϊόν, το προσωπικό της και το 

περιβάλλον παραγωγής, με τελικό στόχο τη σταθερά υψηλή σχέση ποιότητας – τιμής 

των προϊόντων της και των σχετιζομένων με αυτά υπηρεσιών καθώς και τη μέγιστη 

και σταθερή ικανοποίηση των πελατών της.  

         Η εν λόγω επιχείρηση έχει ολοκληρώσει με σημαντική επιτυχία σε όρους 

ποιότητας και χρόνου εξυπηρέτησης των παραγγελιών που έχει δεχθεί, σημαντικά 

δημόσια και ιδιωτικά έργα και στους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας για τα οποία και επιλέχθηκε στα πλαίσια εργολαβιών. Το γεγονός αυτό 

έχει οδηγήσει στη δημιουργία υψηλής τεχνογνωσίας “Know – How” και σημαντικής 

εμπορικής υπεραξίας “Goodwill”, στοιχεία απαραίτητα και ουσιαστικά εχέγγυα για 

την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και στο μέλλον του επενδυτικού 

εγχειρήματος των αδερφών “Ηλία και Νικολάου Γεωργίου”. 

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ 

      Εταιρική Σύνθεση 
         Οι εταίροι της υπό σύστασης επιχείρησης με την επωνυμία “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”  και τα ποσοστά συμμετοχής τους σε αυτήν, παρατίθενται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

                                                 
5 Βλέπε, Σχετικά Έγγραφα Ασφαλιστικών Φορέων και Βιογραφικά Σημειώματα.  



 

 95 

 

Εταίροι (Ονοματεπώνυμο) Ποσοστά Συμμετοχής 

Γεωργίου Ηλίας 50% 

Γεωργίου Γεώργιος 50% 

• Πίνακας  1. Εταιρική Σύνθεση.  
 
          Η ως άνω εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται από το καταστατικό της εταιρίας, το 

οποίο και παρατίθεται στο παράρτημα των δικαιολογητικών. Τα στοιχεία ταυτότητας 

αμφότερων των εταίρων και διαχειριστών αυτής αποτυπώνονται στους πίνακες που 

ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

“ΕΤΑΙΡΟΣ Α” 
Γεωργίου Ηλίας 

“ΕΤΑΙΡΟΣ B” 
Γεωργίου Γεώργιος  

Όνομα Πατρός:  Γεωργίου Νικόλαος Γεωργίου Νικόλαος 

Όνομα Μητρός: Γεωργίου Σταυρούλα Γεωργίου Σταυρούλα 

Χρονολογία Γέννησης: 1981 1982 

Τόπος Γέννησης: Φλώρινα Φλώρινα 

Τόπος Κατοικίας: Ιτέα Φλώρινας Ιτέα Φλώρινας 

Επάγγελμα: Τεχνίτης Ξύλου Τεχνίτης Ξύλου 

Αριθμός Δ.Τ: Ρ111111 Ρ222222 

• Πίνακας  2. Προσωπικά Στοιχεία Εταίρων – Νόμιμων Εκπροσώπων - Διαχειριστών6.  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 
“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗ ΕΤΑΙΡΟΣ” 

Γεωργίου Νικόλαος 

Όνομα Πατρός:  Ηλίας 

Όνομα Μητρός: Αλεξάνδρα 

Χρονολογία Γέννησης: 1954 

Τόπος Γέννησης: Φλώρινα 

Τόπος Κατοικίας: Ιτέα Φλώρινας 

Επάγγελμα: Τεχνίτης Ξύλου - Επιχειρηματίας 

                                                 
6 Στο σχετικό παράρτημα του φακέλου υποβολής, παρατίθενται αντίγραφα των ταυτοτήτων των δύο 
εταίρων.  
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Αριθμός Δ.Τ: ΑΕ333333 

Πίνακας 3.  . Προσωπικά Στοιχεία μη Εταίρου – νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
– Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”.     

 
 Ο Γεωργίου Ηλίας του Νικολάου7:   

         Γεννηθείς το 1981 είναι άγαμος και την ίδια στιγμή έχει ορισθεί ως αντίκλητος για 

την υπό σύσταση εταιρία.   Έχει αποφοιτήσει από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 

Φλώρινας και συγκεκριμένα από τον κλάδο της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

αυτού το 1999 με επίδοση Λίαν Καλώς (16,5/100).   

        Από το 1997 έως και σήμερα εργάζεται με πλήρη απασχόληση στη βιοτεχνία 

ξυλουργικών εργασιών του πατέρα του (βλέπε προηγούμενο τμήμα της παρούσης) 

αποκομίζοντας τεράστια εμπειρία στο χώρο των ξύλινων κατασκευών.  

        Επιπρόσθετα, και στα πλαίσια της προσπάθειας του για συνεχή κατάρτιση και 

ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις στον ταχύτατα τεχνολογικά αναπτυσσόμενο 

κλάδο των κατασκευών και της παραγωγής προϊόντων από ξύλο και αλουμίνιο ο εν 

λόγω εταίρος και για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2000 έως και τον Ιούλιο 

του 2001 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φοίτηση του σε ειδικό 

σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον ΟΑΕΔ στον Νομό Φλώρινας με τίτλο “ 
Εκπαίδευση και Μεταφορά Εμπειρίας σε Στελέχη Επιχειρήσεων Ξυλείας για την 
Απόκτηση Σήματος Ποιότητας”.  
        Ο κ. Γεωργίου Ηλίας, μιλά και γράφει Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο, διαθέτει 

πολύ καλή γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows 

2000 XP και ειδικότερα στην εφαρμογή προγραμμάτων Word, Excel, Power Point και 

Auto Cad. Είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  

 Ο Γεωργίου Γεώργιος του Νικολάου:  

         Γεννηθείς το 1982 είναι άγαμος και την ίδια στιγμή εταίρος της υπό σύσταση 

εταιρίας. Έχει αποφοιτήσει από την Τεχνική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ στον Νομό 

Φλώρινας το 2000 με επίδοση καλώς και βαθμό (15,1/100) και απέκτησε την 

ειδικότητα του Μηχανοτεχνίτη.  
        Από το 1997 έως και σήμερα εργάζεται με πλήρη απασχόληση στην βιοτεχνία 

ξυλουργικών εργασιών του πατέρα του (βλέπε προηγούμενο τμήμα της παρούσης) 

αποκομίζοντας τεράστια εμπειρία στο χώρο των ξύλινων κατασκευών.  

                                                 
7 Στο σχετικό παράρτημα του φακέλου υποβολής, παρατίθενται αντίγραφα των βιογραφικών 
σημειωμάτων των δύο εταίρων.  
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       Επιπρόσθετα, και στα πλαίσια της προσπάθειας του για συνεχή κατάρτιση και 

ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις στον ταχύτατα τεχνολογικά αναπτυσσόμενο 

κλάδο των κατασκευών και της παραγωγής προϊόντων από ξύλο και αλουμίνιο ο εν 

λόγω εταίρος και για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2000 έως και τον Ιούλιο 

του 2001 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φοίτηση του σε ειδικό 

σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον ΟΑΕΔ στον Νομό Φλώρινας με τίτλο “ 
Εκπαίδευση και Μεταφορά Εμπειρίας σε Στελέχη Επιχειρήσεων Ξυλείας για την 
Απόκτηση Σήματος Ποιότητας”.  
        Ο κ. Γεωργίου Γεώργιος, μιλά και γράφει Αγγλικά σε καλό επίπεδο, διαθέτει καλή 

γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows 2000 XP και 

ειδικότερα στην εφαρμογή προγραμμάτων Word, Excel, Power Point και Auto Cad. 

Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β΄ κατηγορίας.  

        Από τα στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν στο παρόν τμήμα της μελέτης σε 

συνδυασμό με την προγενέστερη εργασιακή εμπειρία των δύο εταίρων στην 

υπάρχουσα οικογενειακή τους επιχείρηση γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, οι κ.κ. Ηλίας 

και Γεώργιος Γεωργίου είναι διακεκριμένοι τεχνίτες σε προϊόντα ξύλου με προορισμό 
κατά κύριο λόγο την οικοδομή - κατοικία, την ίδια στιγμή διαθέτουν τεκμηριωμένα το 

επιστημονικό και εργασιακό υπόβαθρο για την επέκταση του επιχειρηματικού τους 

πεδίου και ενδιαφέροντος και στα προϊόντα αλουμινίου και των παραγώγων αυτού 

δεδομένου ότι η επιχείρηση του πατέρα τους κ. Νικολάου Γεωργίου είναι σήμερα 

(όπως ήδη έχει αναφερθεί) από τις παλαιότερες αυτών που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο και τις πιο εξειδικευμένες.  

        Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι δύο εν δυνάμει εταίροι θα συγκεντρώνουν το 

σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου 

χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης (βλέπε επόμενη ενότητα της παρούσης) οι 

δύο εταίροι διαθέτουν τεκμηριωμένα τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής που τους αναλογεί (το μέγεθος της οποίας αντιστοιχεί στο 25% του 

συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης)8. Επιπρόσθετα, σε μελλοντικό τμήμα της 

παρούσας (βλέπε τμήμα που αναφέρεται στον τρόπο κάλυψης του χρηματοδοτικού 

σχήματος αυτής) αποτυπώνεται η πρόθεση Ελληνικού Τραπεζικού Οργανισμού για 

χρηματοδότηση του υπολοίπου τμήματος της επένδυσης και του απαιτούμενου 

κεφαλαίου κινήσεως μέχρι και τη θέση αυτής σε λειτουργία.  
                                                 
8 Στο σχετικό παράρτημα του φακέλου υποβολής, παρατίθενται επίσημα αποδεικτικά έγγραφα Τραπεζικού 
Οργανισμού μέσω των οποίων βεβαιώνεται αφενός η ικανότητα των εταίρων προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής 
και αφετέρου η πρόθεση του ιδίου τραπεζικού οργανισμού προς κάλυψη μέσω δανειακών κεφαλαίων όχι μόνο του 
υπολοίπου μέρους της επένδυσης αλλά και πρόσθετα των αναγκών αυτής σε κεφάλαια κίνησης.  
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       Πρέπει επιπρόσθετα στα πλαίσια της ενότητας αυτής να αναφερθεί ότι πέραν της 

ενασχόλησης του στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του ο κ. Γεωργίου 

Γεώργιος επιδίδεται επιχειρηματικά και στο χώρο της Γεωργικής Παραγωγής 

διατηρώντας στο όνομα του γεωργική δραστηριότητα καλλιέργειας σιτηρών. Πιο 

συγκεκριμένα η επιχείρηση του εκμεταλλεύεται συνολικά έκταση 1.000 στρεμμάτων 

(ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα) στον κάμπο της Φλώρινας. Η δραστηριότητα αυτή θα 

συνεχιστεί από τον ίδιο και τα επόμενα έτη συνεισφέροντας σημαντικά στη 

ρευστότητα του ιδίου και κατά επέκταση των επιχειρηματικών του επιλογών9.  

       Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν είναι αποδεικτικά της έντονης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που οι αδερφοί Γεωργίου αναπτύσσουν και σε κάθε 

περίπτωση αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχημένη επιχειρηματική τους πορεία και 

στο μέλλον.   

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

         Η υπό σύσταση εταιρία των αδερφών Η & Γ Γεωργίου με την επωνυμία “Η. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” δεν έχει ακόμη τεθεί παραγωγικά και εμπορικά σε 

λειτουργία γεγονός το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 

2009. Κατά συνέπεια δεν έχει κλείσει καμία διαχειριστική χρήση. Επί του παρόντος 

δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο, δεν έχει οικονομική δραστηριότητα και το εταιρικό 

της κεφάλαιο έχει ορισθεί σε 10.000 €. Συνεπώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της (ΕΚ) 

70 /2001 της Ε.Ε, η υπό σύσταση επιχείρηση δύναται να ορισθεί ως Πολύ Μικρή 
Επιχείρηση στην κατηγορία των ΜΜΕ. Η σχετική δήλωση ΜΜΕ της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

– Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” παρατίθεται στο παράρτημα των δικαιολογητικών. 

                                                 
9 Στο σχετικό παράρτημα του φακέλου υποβολής, παρατίθενται επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν 
την επιχειρηματική ενασχόληση του κ. Γ. Γεωργίου με τη Γεωργική Παραγωγή.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο :  

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

     Περιγραφή της επένδυσης 

          Στο παρόν κεφάλαιο της μελέτης πραγματοποιείται μία αναλυτική περιγραφή 

της επένδυσης στην οποία πρόκειται να προβεί η “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ο.Ε.”. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν, η 

σκοπιμότητα τους, οι επιδράσεις που αυτές θα επιφέρουν στη μελλοντική 

λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα στη δυναμικότητα  της, στη μείωση του 

κόστους λειτουργίας της, στην σταδιακή αύξηση της παραγωγικής της 

δυναμικότητας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος στην προστασία του 

περιβάλλοντος.  

       Επιπρόσθετα, το παρόν τμήμα της μελέτης αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία 

του προγράμματος όπως ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί και τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά αυτού, οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν και η διάρκεια 

της κατασκευαστικής τους περιόδου. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον τόπο 

εγκατάστασης της επένδυσης στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα τα οποία την ίδια 

στιγμή αποτέλεσαν και κριτήρια επιλογής του.  

        Το παρόν επενδυτικό σχέδιο της “Γεωργίου Ηλίας και Γεώργιος Ο.Ε”, αφορά 

τη μεταποίηση ξυλείας και προϊόντων διέλασης αλουμινίου με σκοπό την 

παραγωγή συγκεκριμένων τελικών προϊόντων όπως: Κουφωμάτων, 

Εντοιχισμένων Κουζινών και  Εντοιχισμένων Ντουλαπών με βάση το ξύλο καθώς 

και Κουφωμάτων, Παραθύρων και Μπαλκονιών Αλουμινίου. Η επενδυτική 

πρόταση περιλαμβάνει την κατασκευή μίας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας, η 

οποία θα επεξεργάζεται κατάλληλα και με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τις 

πρώτες ύλες από ξύλο, αλουμίνιο και των παραγώγων τους (MDF και συνθετικό 

αλουμίνιο) και θα τις μεταποιεί σε τελικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή, οι νέες 

εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν, θα εξοπλιστούν με τον απαραίτητο, 

σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών της παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι κτιριακές και μηχανολογικές 

υποδομές που θα προκύψουν από την επένδυση θα υποστηρίζονται από τον 

προτεινόμενο εξοπλισμό πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, με τη χρήση του 

οποίου η εταιρία θα μειώνει το χρονικό κόστος που θα δημιουργείται από την 

πληθώρα των επιχειρηματικών και λειτουργικών ενεργειών της.  

      Κύριος στόχος της υπό σύσταση εταιρίας  με την προτεινόμενη επένδυση, 

είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων 
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ξύλου και αλουμινίου (η σταδιακή εξέλιξη της παραγωγικής δυναμικότητας της 

επιχείρησης θα αποτυπωθεί σε επόμενο τμήμα της παρούσης). Η σταδιακά, 

αυξημένη δυναμικότητα που θα προκύψει θα δώσει στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων 

της να διεκδικήσει τη λήψη ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς (εκτίμηση της 

διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης είναι ότι αυτό για το πρώτο έτος 

λειτουργίας της θα ανέλθει στο 5% της αγοράς της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας). Την ίδια στιγμή και συναρτήσει της θέσης εγκατάστασης της10 η 

διοίκηση της εταιρίας μέσω συνεργασιών τις οποίες ήδη έχει αναπτύξει με πελάτες 

της οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Αγορές των Χωρών της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων  και της Σερβίας προσδοκά σύντομα 

να εισέλθει ανταγωνιστικά στις αγορές των χωρών αυτών οι οποίες και 

αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς στο πλαίσιο της Περιφερειακής Σύγκλησης 

και Αναδόμησης συγκεκριμένων Περιοχών τους (Regional Development 

Memorandum E.U 1270/2007).  

       Η υλοποίηση της επένδυσης περικλείει την υλοποίηση συγκεκριμένων 

τμημάτων που είναι τα εξής: 

• Ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία κατάλληλων ειδικών 

χώρων που θα αποτελέσουν τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, 

προβολής και διάθεσης των προϊόντων της. 

• Αγορά και τοποθέτηση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Αγορά και τοποθέτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής που θα 

υποστηρίζει την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της ροής των διαδικασιών 

παραγωγής και των σχετικών με αυτές πληροφορίες.  

 Επιγραμματικά η προτεινόμενη επένδυση περικλείει τις εξής δαπάνες: 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ:  
 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ: 
 EASY WRAP 310S 
 ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ SIGMA 85K 45 
 ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ STARTECH 23 
 ΦΡΕΖΑ CNC F9 
 ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙΟΥ ASSEBLA GTT 82 

                                                 
10 Η θέση εγκατάστασης της στο Δημοτικό διαμέρισμα της Ιτέας απέχει μόλις 45΄ από την πόλη 
Μπίτολα της FYROM.  
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 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ BOGE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ DE 025,  
            ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ AF 186 P/S ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT 
 ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ OLYMPIC Κ 1000 – Τ-ERL 
 ΦΡΕΖΑ RECORD 110 ACTION LINE 
 ΤΡΙΒΕΙΟ SANDY A 15/16 RCS 110 
 ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ SUPERSET XL 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 
 ΔΙΠΛΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 
 ΦΡΕΖΑ ΞΕΛΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
 ΒΙΔΩΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 ΦΡΕΖΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
 ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Η/Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

• Πίνακας 4. Δαπάνες Προτεινόμενης Επένδυσης.  
 

       Όλες οι παραπάνω δαπάνες αφορούν την επεξεργασία ξύλου, αλουμινίου και 

των παραγώγων τους με σκοπό την παραγωγή και διάθεση – εμπορία τελικών 

προϊόντων (στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου της μελέτης θα ακολουθήσει 

αναλυτική περιγραφή των κτιριακών, του μηχανολογικού και του λοιπού 

εξοπλισμού). 

 

 Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν 

        Στο τμήμα αυτό της μελέτης παρουσιάζεται το σύνολο των προϊόντων που θα 

παράγονται στις εγκαταστάσεις της υπό σύστασης εταιρίας των αδερφών 

Γεωργίου. Συγκεκριμένα, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εν λόγω εταιρίας θα 

περικλείει “πλάτος – Product Width” δύο γραμμών, αυτής των προϊόντων ξύλου και 

των προϊόντων αλουμινίου. Κάθε προϊοντική γραμμή θα χαρακτηρίζεται από το 

δικό της προϊοντικό βάθος, δηλαδή συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων.  

Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Γραμμή Προϊόντων Ξύλου: 
 Κουφώματα Ξύλου. 
 Εντοιχισμένες Κουζίνες Ξύλου. 
 Εντοιχισμένες Ντουλάπες Ξύλου. 
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 Γραμμή Προϊόντων Αλουμινίου: 

 Κουφώματα Αλουμινίου. 

 Παράθυρα Αλουμινίου. 

 Μπαλκόνια Αλουμινίου.  

 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της “Η. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”: 

 
• Σχήμα  1. Προϊοντικό Χαρτοφυλάκιο της “Γεωργίου Ηλίας και Γεώργιος Ο.Ε” – Pride & Ferell, 

International Marketing, Boston University, 2007.   
 
 Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: 

•      Κουφώματα Ξύλου: Αποτελεί το κύριο προϊόν για την υπό σύσταση εταιρία 

στα πλαίσια της γραμμής παραγωγής προϊόντων της βασισμένα στο ξύλο ή και 

τα παράγωγα αυτού. Η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης σε σχέση με 

αυτό αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της 

επιχείρησης από 270 τεμάχια το πρώτο έτος σε 430 τεμάχια στο τέλος αυτής . Η 

αναμενόμενη, υψηλή ποιότητα του προϊόντος αναμένεται να συντελέσει στην 

αύξηση της ζήτησης για αυτό και στην κατά συνέπεια περαιτέρω βελτίωση του 

όγκου παραγωγής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογενειακή επιχείρηση στην 

οποία οι αδερφοί Γεωργίου εργάστηκαν για περισσότερα από δέκα έτη 

Πλάτος Γραμμής 
Προϊόντος 

Βάθος 
Γραμμής 

Προϊόντος 

Προϊόντα Ξύλου Προϊόντα Αλουμινίου 

 Κουφώματα Ξύλου. 

 Εντοιχισμένες Κουζίνες 

Ξύλου. 

 Εντοιχισμένες Ντουλάπες 

 

  

 Κουφώματα Αλουμινίου. 

 Παράθυρα Αλουμινίου. 

 Μπαλκόνια Αλουμινίου. 
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χαρακτηρίζεται για την υψηλή ειδίκευσή της στο εν λόγω προϊόν, η παραγωγή και 

διάθεση του οποίου έως και σήμερα έχει συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 

ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εμπορικής θέσης της επιχείρησης αυτής.  

•       Εντοιχισμένες Κουζίνες Ξύλου: Η παραγωγή και διάθεση του εν λόγω 

προϊόντος συναρτάτε άμεσα με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας σε 

νέες κατοικίες (μονοκατοικίες ή και οικοδομές) στις γεωγραφικές περιοχές 

εμπορικής δραστηριοποίησης της εταιρίας. Ο παραγόμενος όγκος για το εν λόγω 

προϊόν αναμένεται να βελτιώνεται σταθερά στην πρώτη πενταετία λειτουργίας 

της επιχείρησης αλλά και μετέπειτα αυτής. Η συσσωρεμένη εμπειρία των 

αδερφών Γεωργίου στην παραγωγή και του εν λόγω προϊόντος σε συνδυασμό με 

τον υπό απόκτηση νέο παραγωγικό εξοπλισμό αναμένεται  να βελτιώσει την 

ποιότητα του προϊόντος, τους χρόνους ολοκλήρωσης των παραγγελιών και 

εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού της επιχείρησης.  

• Εντοιχισμένες Ντουλάπες Ξύλου: Η παραγωγή και διάθεση και αυτού του 

προϊόντος συναρτάτε άμεσα με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας σε 

νέες κατοικίες (μονοκατοικίες ή και οικοδομές) στις γεωγραφικές περιοχές 

εμπορικής δραστηριοποίησης της εταιρίας. Επιπρόσθετα, αγοραστικό τμήμα το 

οποίο δύναται να αποτελέσει αγορά στόχος της επιχείρησης για το προϊόν αυτό 

αποτελεί τα υπό ανακατασκευή διαμερίσματα των Νομών της Δυτικής 

Μακεδονίας τα οποία και προορίζονται προς ενοικίαση σε διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες όπως π.χ, οι φοιτητές, στρατιωτικοί, νεαρά ζευγάρια κτλ. 

Ο όγκος παραγωγής και για το προϊόν αυτό σε συνδυασμό με την εισαγωγή του 

σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται σταδιακά να βελτιώνεται στην 

πρώτη πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και μετέπειτα αυτής.  

• Κουφώματα Αλουμινίου: Αποτελεί το κύριο προϊόν για την υπό σύσταση 

εταιρία στα πλαίσια της γραμμής παραγωγής προϊόντων της βασισμένα στο 

Αλουμίνιο ή και τα παράγωγα αυτού. Η παραγωγή και διάθεση και αυτού του 

προϊόντος συναρτάτε άμεσα με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας σε 

νέες κατοικίες (μονοκατοικίες ή και οικοδομές) στις γεωγραφικές περιοχές 

εμπορικής δραστηριοποίησης της εταιρίας. Η συσσωρεμένη εμπειρία των 

αδερφών Γεωργίου στην παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων σε συνδυασμό 

αφενός με τις πιστοποιημένες τεχνικές και κατασκευαστικές τους γνώσεις και 

αφετέρου με την εισαγωγή και εφαρμογή του υπό απόκτηση νέου παραγωγικού 

εξοπλισμού αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος, τους χρόνους 

ολοκλήρωσης των παραγγελιών και εξυπηρέτησης του αγοραστικού κοινού της 
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επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπό σύσταση επιχείρηση μέσω της 

γραμμής παραγωγής που θα αναπτύξει θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και 

διάθεσης μίας σημαντικά μεγάλης γκάμας κουφωμάτων αλουμινίου, 

διαφορετικών τεχνολογικών χαρακτηριστικών ως προς την εφαρμογή τους στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις προορισμού τους.  Ο όγκος παραγωγής και διάθεσης και 

του προϊόντος αυτού αναμένεται να κλιμακώνεται αυξητικά στην πρώτη πενταετία 

λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και μετέπειτα αυτής. Η εισαγωγή της υπό 

σύστασης επιχείρησης στο αγοραστικό τμήμα των προϊόντων αλουμινίου 

αναμένεται να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επιχειρηματική της εικόνα και 

την ίδια στιγμή να της επιτρέψει τη διεκδίκηση αγοραστικής προτίμησης και 

επιλογής πέραν των προϊόντων ξύλου.  
        Επιπρόσθετα, η δεδομένη και σαφής προτίμηση των εργολάβων οικοδομών 

 στα προϊόντα αλουμινίου και ιδιαίτερα στα κουφώματα αυτού (συναρτήσει 

 των νέων αγοραστικών τάσεων) αναμένεται να δημιουργήσει για την υπό 

 σύσταση εταιρία των αδερφών Γεωργίου ένα νέο σημαντικό αγοραστικό  τμήμα η 

 κάλυψη του οποίου θα συμβάλλει στη συνολική επιχειρηματική  σταθερότητα 

 και διαχρονική της μεγέθυνση.   

• Παράθυρα Αλουμινίου: Η επέκταση και ανάπτυξη του προϊοντικού 

χαρτοφυλακίου της υπό σύσταση εταιρίας επιβάλλει την ολοκλήρωση της 

γραμμής παραγωγής και διάθεση των προϊόντων αλουμινίου. Η ενίσχυση και 

ουσιαστικά ο εμπλουτισμός της εν λόγω γραμμής με το προϊόν “παράθυρα 

αλουμινίου”, αναμένεται αφενός να δημιουργήσει νέες πωλήσεις για την 

επιχείρηση και αφετέρου να περιορίσει τις χαμένες πωλήσεις και το κόστος 

μετακίνησης καταναλωτικού κοινού σε άλλο προμηθευτή (ανταγωνίστρια 

επιχείρηση). Ο όγκος παραγωγής και για το προϊόν αυτό σε συνδυασμό με την 

εισαγωγή του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται σταδιακά να 

βελτιώνεται στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και 

μετέπειτα αυτής οδηγώντας στη βελτίωση του κατεχομένου για την επιχείρηση 

μεριδίου αγοράς.  

 

• Μπαλκόνια Αλουμινίου: Ουσιαστικά το προϊόν αυτό αναμένεται να 

αποτελέσει τη διαφοροποίηση της επιχείρησης των αδερφών Γεωργίου έναντι 

του ανταγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το εν λόγω προϊόν 

σήμερα στη Δυτική Μακεδονία δραστηριοποιείται ένας περιορισμένος αριθμός 
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επιχειρήσεων. Το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής του εν λόγω προϊόντος 

καθιστά τη ζήτηση για αυτό ελαστική. Η υπό σύσταση επιχείρηση συναρτήσει 

του υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης που θα επιτύχει μέσα από την εισαγωγή 

του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την ικανότητα ικανοποίησης μαζικότερων 

παραγγελιών και τις οικονομίες κλίμακας λόγω της συγκέντρωσης των 

δραστηριοτήτων της προσδοκά τη στόχευση μέσω ενός διαφοροποιημένου 
“μείγματος μάρκετινγκ – marketing mix” το εν λόγω αγοραστικό τμήμα. Ο 

όγκος παραγωγής και διάθεσης για το προϊόν αυτό αναμένεται σταδιακά να 

βελτιώνεται στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και 

μετέπειτα αυτής οδηγώντας στη βελτίωση του κατεχομένου για την επιχείρηση 

μεριδίου αγοράς. 
        Αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης των πωλήσεων των προϊόντων της υπό 

δημιουργίας επιχείρησης και της συμμετοχής τους στον προβλεπόμενο κύκλο 

εργασιών, όπως επίσης στη διαμόρφωση και εξέλιξη των ταμειακών ροών αυτής 

παρατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης που αφορά τα 

οικονομικά – χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής.  

 Πρώτες ύλες 

          Οι πρώτες ύλες που θα συμμετάσχουν στην παραγωγή των προϊόντων που 

αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην παρούσα ενότητα της μελέτης αφορούν την 

κατεργασμένη ξυλεία και τα παράγωγα προϊόντα αυτής (π.χ MDF) καθώς και τα 

προϊόντα διέλασης αλουμινίου (προφίλ – ράβδοι αυτού). Η απρόσκοπτη ροή των 

πρώτων υλών προς της επιχείρηση εξασφαλίζεται μέσα από σταθερές σχέσεις 

συνεργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αφενός στην επεξεργασία 

και παραγωγή της ξυλείας και των υποπροϊόντων αυτής και αφετέρου με 

σημαντικές επιχειρήσεις διέλασης αλουμινίου οι οποίες δραστηριοποιούνται 

επιτυχημένα στην Ελληνική αγορά. Οι πρώτες ύλες που θα συμμετάσχουν στην 

παραγωγική διαδικασία θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον ρυθμό μεταβολής του 

κύκλου εργασιών. Αναφορά σε αυτές στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα 

πραγματοποιηθεί ξανά στα πλαίσια της παρουσίασης των προμηθευτών και της 

ανάλυσης των προβλεπόμενων ταμειακών ροών της επιχείρησης.  

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ       

           Η υπό σύσταση “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” δεν παράγει ακόμη 

οικονομικά αποτελέσματα και συνεπώς δεν μπορεί με βεβαιότητα να αναφερθεί το 
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οτιδήποτε για την επί του παρόντος παραγωγική της δυναμικότητα. Η μελλοντική 

της παραγωγική διάρθρωση και η κλιμάκωση αυτής ανά κατηγορία προϊόντος 

απεικονίζονται στο τμήμα των οικονομικών στοιχείων της παρούσας μελέτης.  

Η διάρκεια της περιόδου ολοκλήρωσης της εν λόγω επενδυτικής πρότασης έχει 

εκτιμηθεί σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την έναρξη των εργασιών δόμησης. Το 

χρονοδιάγραμμα της επένδυσης παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί στον οποίο πρόσθετα αποτυπώνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 

μέχρι και τη θέση της εν λόγω επένδυσης σε λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

1ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

2ο  
ΕΞΑΜΗΝ

Ο 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

3ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ  910.700,0  50,0% 455.350,0  50
% 455.350,0      

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΟΣ 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

974.600,0      50
% 487.300,0  50% 487.300,0  

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΕΙΣ 
27.000,0      50

% 13.500,0  50% 13.500,0  

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  25.000,0          100% 25.000,0  

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  

52.300,0      50
% 26.150,0  50% 26.150,0  

ΣΥΝΟΛΟ 1.989.600,0    455.350,0    982.300,0    551.950,0  

• Πίνακας 5. Χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, κατανομή του κόστους.  
 

         Εκτενής ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και της κατανομής του κόστους 

υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης παρατίθεται στο κεφάλαιο ανάλυσης των 

οικονομικών δεδομένων της επένδυσης. 

 

 Απασχόληση 

       Όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας μελέτης η 

επιχείρηση των αδερφών Γεωργίου επί του παρόντος δεν υφίσταται παραγωγικά. 

Επομένως η επιχείρηση δεν απασχολεί επί του παρόντος προσωπικό (όντας υπό 
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σύσταση). Με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της προτεινόμενης επένδυσης, η 

εταιρία θα προσλάβει 5 άτομα ως νέο προσωπικό, τα οποία πιθανότατα θα 

αυξηθούν με την πάροδο των ετών. 4 τέσσερα άτομα θα απασχοληθούν στις 2 

(δύο) γραμμές παραγωγής ξύλου και αλουμινίου PVC ως εργάτες παραγωγής (δύο 

άτομα ανά γραμμή παραγωγής) και ένα άτομο στην θέση της γραμματείας το 

οποίο θα έχει πρόσθετα την ευθύνη της λογιστικής διαχείρισης των 

παραγγελειοληψιών της επιχείρησης και της παρακολούθησης των λογιστικών 

εργασιών αυτής με τη συνεργασία και τη στήριξη εξωτερικού λογιστή.  

 Τόπος εγκατάστασης της μονάδας 

        Ως τόπος εγκατάστασης της νέας μονάδος έχει επιλεχθεί το δημοτικό 

διαμέρισμα Ιτέας του Νομού Φλώρινας. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη περιοχή για την εγκατάσταση της μονάδος είναι: 

• Η αμεσότητα των εταίρων με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής 

(βλέπε προηγούμενη αναφορά σε σχέση με την προγενέστερη επιχειρηματική 

παρουσία της οικογενειακής επιχείρησης του κ. Νικολάου Γεωργίου). 

• Η ήδη αναπτυγμένη επιχειρηματική σχέση των δύο εταίρων με πλήθος 

πελατών και προμηθευτών της περιοχής λόγω της προγενέστερης 

δραστηριοποίησης τους. 

• Η εγγύτητα της τοποθεσίας με το οδικό δίκτυο της περιοχής (πλησίον του 

καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού, Κοζάνης – Κρυσταλοπηγής – Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων).  

• Οι υφιστάμενες υποδομές της περιοχής. 

• Η διασύνδεση της περιοχής με το Σιδηροδρομικό δίκτυο της Χώρας. 

       Όπως ήδη έχει αναφερθεί αμφότεροι οι εταίροι Ηλίας και Γεώργιος Γεωργίου 

έχουν αναπτύξει σημαντική εργασιακή και εμμέσως επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην περιοχή. Επιπρόσθετα, διατηρούν επαφές οικονομικής φύσεως με το 

ευρύτερο περιβάλλον. Οι συνθήκες αναγνωρισιμότητας που έχουν δημιουργηθεί 

μέσω της κατάστασης αυτής αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για οποιαδήποτε 

επιχειρηματική τους κίνηση.  

 

        Οι μελλοντικοί πελάτες της υπό σύστασης επιχείρησης, δραστηριοποιούνται 

στην πλειοψηφία τους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και επί το 

πλείστον στους Νομούς Φλώρινας και Κοζάνης (ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Εορδαίας). Αναλυτικά στοιχεία των δυνητικών της πελατών παρατίθεται σε 
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επόμενο κεφάλαιο της παρούσας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί 

δραστηριοποιούνται επιτυχημένα και επί σειράς ετών στον χώρο της υλοποίησης 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο επιχειρηματικό πεδίο της δόμησης και 

ειδικότερα της κατοικίας.  

       Οι προμηθευτές της εταιρίας διακρίνονται μεταξύ των ατομικών επιχειρήσεων 

και εταιριών παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών από ξύλο και αλουμίνιο. Σε 

κάθε περίπτωση οι προμηθευτές οι οποίοι και έχουν επιλεχθεί αναλαμβάνουν 

σταθερά τη μεταφορά των πρώτων υλών στο χώρο του μελλοντικού 

βιομηχανοστασίου των αδερφών Γεωργίου. Το γεγονός αυτό προκαλεί για την υπό 

σύσταση εταιρία αφενός εξοικονόμηση κόστους και αφετέρου την επιβάρυνση της 

με το κόστος μεταφοράς το οποίο και ενσωματώνεται στην τιμή των πρώτων υλών 

και των παραγώγων τους. Η πλειοψηφία των προμηθευτών της εξεταζόμενης 

επιχείρησης χωροταξικά τοποθετούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας ενώ την ίδια στιγμή η εν λόγω επιχείρηση δεν θα πραγματοποιεί 

εισαγωγές πρώτων υλών από το εξωτερικό.  

      Η θέση – περιοχή εγκατάστασης της υπό σύστασης επιχείρησης βρίσκεται 

όπως ήδη αναφέρθηκε πλησίον του καθέτου άξονα της Εγνατίας οδού πλησίον του 

αστικού κέντρου της πόλης της Φλώρινας, συνδέεται επιπρόσθετα σιδηροδρομικά 

με τις πόλεις της Κοζάνης, Αμυνταίου, Έδεσσας και Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες 

ύλες που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση κατά κανόνα μεταφέρονται οδικώς και 

συνεπώς η περιοχή κρίνεται επαρκής ως προς τις υπάρχουσες και τις εν 

δημιουργία υποδομές.  

Τεχνικά στοιχεία 

      Το παρόν τμήμα της οικονομοτεχνικής μελέτης διαπραγματεύεται τα τεχνικά 

στοιχεία της επένδυσης. Σε αυτό γίνεται αναφορά στην παραγωγική της 

διαδικασία, στον εξοπλισμό, και στις νέες εγκαταστάσεις που θα αποκτήσει η 

εταιρία.  

 

 

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Γραμμή παραγωγής προϊόντων ξύλου 

 Ξύλινα κουφώματα 
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•        Η παραγωγική διαδικασία του εν λόγω προϊόντος ξεκινά με την 

προετοιμασία των πρώτων υλών που θα ενσωματωθούν σε αυτό η οποία και 

συντελείται στην Ραμποτέζα Superset xl (αριθμός μηχανήματος 10 του 

αναλυτικού σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας όπως αυτό 

παρατίθεται στο παράρτημα δικαιολογητικών της παρούσας μελέτης).  

• Όλες οι κατεργασίες επί των ξύλινων κουφωμάτων δηλαδή η δημιουργία 

επί αυτών πατούρων, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ, συντελούνται στην ειδική 

Φρέζα ΦΡΕΖΑ CNC F9 (αριθμός μηχανήματος 8 του αναλυτικού 

σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας). 

• Τα ξύλινα κουφώματα μετά από την κατεργασία τους λειαίνονται στο 

τριβείο SANDY A (αριθμός μηχανήματος 9 του αναλυτικού σχεδιαγράμματος 

της παραγωγικής διαδικασίας). 

• Αμέσως μετά τη λείανσή τους αυτά καθαρίζονται και συσκευάζονται με το 

αμπαλαριστικό μηχάνημα (αριθμός μηχανήματος 11 του αναλυτικού 

σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας). 

 Επενδυμένη κάσα κουφωμάτων 

•       Η προετοιμασία των πρώτων υλών για την παραγωγή της επενδυόμενης 

κάσας γίνεται με την τεμαχιστική SIGMA 85 (αριθμός μηχανήματος 11 του 

αναλυτικού σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας). 

• Η κατεργασία αυτής συνεχίζεται με την Ραμποτέζα Superset xl (αριθμός 

μηχανήματος 10 του αναλυτικού σχεδιαγράμματος της παραγωγικής 

διαδικασίας – τοποθέτηση πατούρων υποδοχής).  

•      Η συνέχιση της κατεργασίας τους διέρχεται της μηχανής επένδυσης κάσας 

EASY WRAP 310 και συνεχίζεται με τη φρέζα CNC F9 (αριθμός μηχανήματος 1 

και 4 του αναλυτικού σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας).  

•      Η επενδυμένη κάσα μετά το τέλος της κατεργασίας της λειαίνεται στο τριβείο 

SANDY A (αριθμός μηχανήματος 9 του αναλυτικού σχεδιαγράμματος της 

παραγωγικής διαδικασίας). 
 

•       Αμέσως μετά τη λείανσή τους οι επενδυόμενες κάσες καθαρίζονται και 

συναρμολογούνται με τη χρήση του αμπαλαριστικού μηχανήματος (αναφορά 

στο οποίο έγινε και προηγούμενα). 

Κουζίνα – ντουλάπα – κουτιά 
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•       Η προετοιμασία των πρώτων υλών για την παραγωγή των σκελετών των 

τμημάτων κουζίνας – ντουλάπας γίνεται με τη χρήση της τεμαχιστικής μηχανής 

SIGMA 85 (αναφορά στην οποία έγινε και προηγούμενα). 

•       Η συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας του εν λόγω ημιτελούς προϊόντος 

διέρχεται αρχικά της συγκολλητικής OLYMPIC K – 1000 με σκοπό τη 

συγκόλληση των περιθωρίων (αριθμός μηχανήματος 7 του αναλυτικού 

σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας). 

•       Η κατεργασία αυτού συνεχίζεται στο χώρο του πολυτρύπανου 

STARTECHEC 23 με σκοπό τη δημιουργία συνδέσμων και συνεχίζεται με τη 

συμπίεση των κομματιών στην πρέσσα ASSEMBLA GTT 82 για τη δημιουργία 

και την ολοκλήρωση του κουτιού. 

•      Η παραγωγική ολοκλήρωση του εν λόγω προϊόντος συντελείται στο 

αμπαλαριστικό μηχάνημα (αριθμός μηχανήματος 11 του αναλυτικού 

σχεδιαγράμματος της παραγωγικής διαδικασίας). 

Κουζίνα – ντουλάπα – πορτάκια 

• Η προετοιμασία των πρώτων υλών για την παραγωγική ολοκλήρωση των 

επικαλυμμάτων δηλαδή των πορτών των σκελετών κουζίνας – ντουλάπας 

υλοποιείται στην τεμαχιστική SIGMA 85. 

• Η κατεργασία αυτών συνεχίζεται με τη χρήση της φρέζας CNC RECORD 110 

στην οποία και πραγματοποιούνται τα στρογγυλά μέρη και τα σχέδια.  

• Στην συνέχεια της παραγωγικής τους διαδικασίας αυτά λειαίνονται στο τριβείο 

SANDY A (αριθμός μηχανήματος 9 του αναλυτικού σχεδιαγράμματος της 

παραγωγικής διαδικασίας).  

• Την λείανσή τους ακολουθεί ο καθαρισμός και η συναρμολόγηση τους με το 

αμπαλαριστικό μηχάνημα στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του τελικού 

προϊόντος.  

 

 

 

 

 Γραμμή παραγωγής προϊόντων Αλουμινίου και PVC 
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     Γραμμή παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου11 

     Η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας αυτών υλοποιείται με την κοπή των 

βεργών αλουμινίου. Η εντολή που σχετίζεται με τις διαστάσεις αυτών γίνεται είτε 

χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά μέσα από τη χρήση του Η/Υ. Το μηχάνημα που θα 

χρησιμοποιηθεί για το εν λόγω καθήκον είναι το DG 142+E555 (βλέπε σχετικό 

διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων από αλουμίνιο και PVC). 
     Μετά την κοπή, τα κομμένα προφίλ μεταφέρονται με καρότσια στον 

παντογράφο στον οποίο και γίνονται τα τρυπήματα για την τοποθέτηση της 

κλειδαριάς, της σπανιολέτας, του νεροχύτη και των χερουλιών. Το μηχάνημα που 

θα χρησιμοποιηθεί για το εν λόγω καθήκον είναι ο τριπλός παντογράφος  KF 178 – 

10.  
      Επόμενη διαδικασία στην κατεύθυνση ολοκλήρωση του προϊόντος είναι η 

συναρμολόγηση των τελάρων – περιβλημάτων η οποία και συντελείται στη 

γωνιάστρα EP 124. 
      Η ολοκλήρωση του κουφώματος αλουμινίου υλοποιείται στον πάγκο 

περιμετρικού μηχανισμού FAZ 2800, επί του οποίου περνιέται η ντίζα (μηχανισμός 

κίνησης) του περιμετρικού μηχανισμού. 

Γραμμή παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου PVC 

      Η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας αυτών υλοποιείται με την κοπή των 

βεργών PVC. Η εντολή που σχετίζεται με τις διαστάσεις αυτών γίνεται είτε 

χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά μέσα από τη χρήση του Η/Υ. Το μηχάνημα που θα 

χρησιμοποιηθεί για το εν λόγω καθήκον είναι το DG 142+E555.  
     Μετά την κοπή τα προφίλ οδηγούνται στη φρέζα νεροχύτου με σκοπό τη 

δημιουργία οπών αερισμού υπό γωνία. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται στη Φρέζα 

νεροχύτου WSF 74 – 03. 
     Ακολουθεί η ενίσχυση του προφίλ με τη βίδωση επί αυτού ειδικού σίδερου 

ενίσχυσης. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται στον βιδωτή οπλισμού ADS 

259 -11. 
 
      Εν συνεχεία τα ήδη κατεργασμένα τμήματα – προφίλ PVC συναρμολογούνται 

ως τελάρα με τη μέθοδο της συγκόλλησης. Η συναρμολόγηση αυτή 

πραγματοποιείται με τη χρήση της διπλής συγκολλητικής μηχανής ZS 720 LV. 

                                                 
11 Αναλυτική αποτύπωση του διαγράμματος ροής της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων 
αλουμινίου και PVC παρατίθεται στο παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και περιέχει 
όλα τα σχετικά έγγραφα με αυτήν όπως και τα δικαιολογητικά.  
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Ακολουθεί ο καθαρισμός των τελάρων ο οποίος και πραγματοποιείται από την 

καθαριστική μηχανή γωνιών 2AS – CNC. Ο καθαρισμός αποτελεί διαδικασία 

αυτόματης επιλογής. 
     Στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του κουφώματος αλουμινίου έρχεται η 

τοποθέτηση και η συμπίεση των προφίλ PVC επί των πλαισίων – τελάρων. Η 

συμπίεση αυτή πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση της φρέζας ξελουρίσματος 

AF 221 – 01. 
     Ακολουθεί η συναρμολόγηση επί του μέχρι τώρα παραχθέντος ημιτελούς 

κουφώματος αλουμινίου της ντίζας δηλαδή του περιμετρικού μηχανισμού κύλισης 

αυτού η οποία και συντελείται στον πάγκο περιμετρικού μηχανισμού FAZ 2800. 
      Η ολοκλήρωση του κουφώματος αλουμινίου από PVC πραγματοποιείται στο 

ειδικό πριόνι για πηχάκια GLS 192 στο οποίο κόβονται και συγκολούνται τα 

πηχάκια συγκράτησης των τζαμιών12.  

 Οικόπεδο 

      Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί η προτεινόμενη επένδυση ανήκει στην 

ιδιοκτησία του κ. Νικολάου Γεωργίου πατέρα των δύο εταίρων του οποίου η χρήση 

θα εισφερθεί με τη μορφή της δωρεάν παραχώρησης (για χρονικό διάστημα άνω 

των 20 ετών) στην υπό σύσταση εταιρία. Κατά συνέπεια η εταιρία δεν θα 

αντιμετωπίσει τις δαπάνες απόκτησης του οικοπέδου. Το συνολικό εμβαδό του 

οικοπέδου αυτού ανέρχεται σε 7.156 τετραγωνικά μέτρα, είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς. Το 

τοπογραφικό διάγραμμα αλλά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το 

οικόπεδο παρατίθενται στο σχετικό παράρτημα των δικαιολογητικών. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις 

     Υφιστάμενα κτίρια 
     Η υπό σύσταση επιχείρηση των αδερφών Γεωργίου δεν έχει στην κατοχή της 

κτίρια και γενικότερα άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία πλην του οικοπέδου η 

χρήση του οποίου και παραχωρήθηκε σε αυτήν από τον κ. Νικόλαο Γεωργίου 

(πατέρα των δύο εταίρων).  

 

 

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 

                                                 
12 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολλά από τα μηχανήματα της γραμμής παραγωγής προϊόντων από 
αλουμίνιο και PVCέχουν συμπληρωματική ή και εναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ των δύο 
υπογραμμών.  
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        Οι νέες  κτιριακές εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις που απαιτούνται αφενός για τις απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες 

παραγωγής και αφετέρου για την λειτουργικότητα των χώρων.  Ο εργονομικός 

σχεδιασμός των χώρων του εργοστασίου θα εξασφαλίσει την άνετη είσοδο, 

κυκλοφορία, λειτουργία (φόρτωση-εκφόρτωση) και έξοδο των οχημάτων και των 

εργαζομένων. Επίσης, θα διασφαλίζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής του 

προσωπικού που θα απασχολείται στα συγκεκριμένα κτίρια και παράλληλα θα 

τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται. Επιπρόσθετα, θα 

υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υποδομές ώστε να εγκατασταθεί και να λειτουργεί 

αξιόπιστα ο συνοδευτικός εξοπλισμός. 

        Με την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, η εταιρεία πρόκειται να 

αποκτήσει κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες διακρίνονται στα παρακάτω 

επιμέρους κτίρια: 

 

• Χώρος παραγωγής 1000 μ2 

• Χώρος γραφείων και βοηθητικών χώρων 600 μ2 

• Χώρος έκθεσης ορόφου 600 μ2 

       Οι κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από το ισόγειο εμβαδού 1600 

μ2 και τον όροφο εμβαδού 600 μ2. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το χώρο παραγωγής 1000 μ2. Στον υπόλοιπο χώρο του 

ισογείου 600 μ2 θα βρίσκονται τα γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι. 

Ο όροφος 600 μ2 θα περιλαμβάνει τον χώρο έκθεσης και προβολής των 

προϊόντων της επιχείρησης. 

        Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι εργασίες που θα υλοποιηθούν για την 

ολοκλήρωση του βιομηχανικού κτηρίου και των εγκαταστάσεων γραφείου καθώς 

και οι δαπάνες που συνδέονται με αυτές:  

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
& ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ € 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 29.680 
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ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΑ 16.500 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 34.880 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 3Α 8.720 

ΑΟΠΛΟ ΙΣΧΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡ. Β120 5.920 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 69.160 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 78.720 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ S500s 60.500 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ188 11.000 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 95.500 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ – ΤΟΙΧΟΙ 30.555 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ -  ΣΚΕΠΗ 64.750 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 28.800 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 25.000 

ΔΑΠΕΔΑ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ 60.000 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 15.400 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 30.000 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 35.000 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 30.000 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 12.000 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 24.000 

ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 6.000 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΙ 6.000 

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 11.000 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ 6.000 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΟΤΕ,ΔΕΗ,ΔΕΥΑΦ 40.000 
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ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 50.000 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.615 

ΣΥΝΟΛΟ 910.700 

• Πίνακας 6. Εργασίες και δαπάνες υλοποίησης βιομηχανικού κτιρίου – χώρου γραφείων και 
έκθεσης διάθεσης τελικών προϊόντων.  

 
         Η κτιριακή εγκατάσταση της υπό σύστασης εταιρίας των αδερφών Γεωργίου 

πρόσθετα θα περικλείεται από τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο θα πρέπει να 

τελεστούν συγκεκριμένες διεργασίες. Αρχικά, ο περιβάλλον χώρος  επιχωματωθεί 

και θα επιστρωθεί με ασφαλτικό υλικό. Επίσης, περιμετρικά αυτού θα 

κατασκευαστεί περίφραξη ενώ στα πλαίσια αυτού θα δημιουργηθεί χώρος 

πρασίνου. Η εργασίες και οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ € 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΟ 25.000 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 15.300 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12.000 

ΣΥΝΟΛΟ 52.300 

• Πίνακας  7.  Εργασίες και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.  
 

       Το συνολικό κόστος για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου παρατίθεται συγκεντρωτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & 
ΕΚΘΕΣΗΣ 960.700 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 52.300 
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ΣΥΝΟΛΟ 963.000 

• Πίνακας  8. Συνολική δαπάνη κτιριακών και περιβάλλοντος χώρου. 
 
     Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια και οι προσφορές των κτιριακών 

εγκαταστάσεων παρατίθενται στο σχετικό Παράρτημα. 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

      ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     Η υπό σύσταση “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” την παρούσα χρονική 

στιγμή δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός. 
ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     Ο προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στη μονάδα 

παραγωγής της υπό σύσταση “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”   
χαρακτηρίζεται από τα υψηλής ποιότητας τεχνολογικά του χαρακτηριστικά και 

αναμένεται να εξυπηρετεί με αξιοπιστία, ταχύτητα και ασφάλεια όλο το φάσμα ροής 

της παραγωγικής της διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται 

συνοπτικά ο προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και οι δαπάνες για την 

απόκτηση του. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ € 

 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ:  

EASY WRAP 310S 169.000 

ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ SIGMA 85K 45 76700 

ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ STARTECH 23 8.450 

ΦΡΕΖΑ CNC F9 29.900 

ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙΟΥ ASSEBLA GTT 82 32.760 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ BOGE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ DE 025,  
ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ AF 186 P/S ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT 13.000 

ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ OLYMPIC Κ 1000 – Τ-ERL 89.050 

ΦΡΕΖΑ RECORD 110 ACTION LINE 153.600 

ΤΡΙΒΕΙΟ SANDY A 15/16 RCS 110 40.950 

ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ SYPERSET XL 64.350 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  29.900 
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 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC:  

ΔΙΠΛΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 51.800 

ΦΡΕΖΑ ΞΕΛΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 4.800 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 40.600 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 72.800 

ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14.000 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 27.000 

ΒΙΔΩΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 11.200 

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13.700 

ΦΡΕΖΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 10.600 

ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ 12.000 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 8.440 

ΣΥΝΟΛΟ 974.600 

• Πίνακας 9. Μηχανολογικός εξοπλισμός – δαπάνες απόκτησης του.  
 

        Εκτενής παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών του άνω μηχανολογικού 

εξοπλισμού παρατίθεται στο παράρτημα δικαιολογητικών – προτιμολογίων και 

prospectus, το οποίο και συνοδεύει την παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη. Στις 

γραμμές που ακολουθούν παρουσιάζεται με τρόπο επιλεκτικό τμήμα του 

μηχανολογικού εξοπλισμού των δύο γραμμών παραγωγής της υπό σύστασης 

εταιρίας.  

 

 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ 

•       Κέντρο εργασίας Easy Wrap 310S: Κρίνεται σήμερα από τους ειδικούς 

του χώρου ως το πλέον ολοκληρωμένο κέντρο εργασίας CNC για την επεξεργασία 

πάνελ (επιφάνειας ξυλείας) και επιπρόσθετα σκληρής ξυλείας. Η ποιότητα των 

προϊόντων της SCM ξεκινάει από το σχεδιαστικό τομέα όπου και χρησιμοποιείται η 

πλέον σύγχρονη τεχνολογία προσομοιωτικών συστημάτων και δυναμικής 

παραγωγής για να τη βοηθήσουν στη βελτίωση του σχεδιασμού CAD/CAM. Τα 

υψηλά ποιότητας υλικά και συστατικά και τα 140 τεστ ποιότητας που περνάει κάθε 

μηχανή μεμονωμένα εγγυώνται μία μηχανή υψηλής αξιοπιστίας. Το πλεονέκτημα 
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που προσφέρει το συγκεκριμένο κέντρο εργασίας είναι η γρήγορη και εύκολη 

προσαρμογή πολυμορφικών κομματιών, με δύσκολες καμπύλες, αφού υπάρχει η 

δυνατότητα της πλήρους περιστροφής του υπό επεξεργασία φύλλου ξυλείας.                                                   

   

Εικόνα 12. Κέντρο Εργασίας Easy Wrap 310S 

 
 
 
        Συγκολλητική περιθωρίων OLIMPIC K 1000 T-ERL: Η εν λόγω 

συγκολλητική χαρακτηρίζεται από υψηλή χρηστικότητα, για μία μεγάλη γκάμα 

εφαρμογών. Καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις, λειτουργικές μονάδες και δομή για 

βαριά εργασία, πιστοποιούν ένα υψηλής ποιότητας τελείωμα και μέγιστη 

αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες εργασίας.  

 
        Εικόνα 13. Συγκολλητική περιθωρίων OLIMPIC K 1000 T-ERL 

 

         Τεμαχιστική SIGMA 85 K 45: Είναι ένα κέντρο τεμαχισμού πάνελ με 

γρήγορη και ακριβή NC μηχανή ώθησης, με δαγκάνες και χειροκίνητη τροφοδοσία 

πάνελ στα μπροστινά τραπέζια της μηχανής. Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί 
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ότι πρόκειται για μία συμπαγή μηχανή με εξ’ ολοκλήρου ατσαλένιο κορμό, εύκολα 

ανταποκρινόμενη στις διάφορες ρυθμίσεις που απαιτούνται ικανή να την 

διαχειριστή ένας μόνο χειριστής συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών της 

εισόδου – εξόδου του υλικού που χρησιμοποιείται.  

 

Εικόνα 14. Κέντρο τεμαχισμού – τεμαχιστική  SIGMA 85 K 45 

 
        Ραμποτέζα SUPERSET XL: Η εισαγωγή του εν λόγω μηχανήματος στην 

παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης των αδερφών Γεωργίου αποσκοπεί στην 

ακριβή κοπή των προφίλ (επιφανειακών τομών) των πάνελ ξύλου όλων των 

κατηγοριών – ειδών και η ταυτόχρονη συγκόλληση τους με υψηλή στεγανότητα και 

ακρίβεια στην κατεύθυνση αποκόμισης της τέλειας μεταξύ τους εφαρμογής. 

 

 

 

Εικόνα 15. Ραμποτέζα - SUPERSET XL  

 
           Τριβείο SANDY A 15/16 RCS 110: Έχει σχεδιαστεί για να δώσει στη 

βιομηχανία της χειροτεχνίας πρόσβαση στην αυτόματη τεχνολογία με τα καλύτερα 
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αποτελέσματα. Οι τεχνικές λύσεις που υιοθετούνται, η σκληρότητα της δομής, το 

λειτουργικό design και η προσοχή στην πιο μικρή λεπτομέρεια της μηχανής 

τοποθετεί το τριβείο αυτό εξωτερικών επιφανειών ξύλου μεταξύ των πρώτων της 

κατηγορίας του. Στα πλαίσια του σχεδιασμού του τριβείου έχει δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις ανάγκες του χειριστή, έτσι σχεδιάστηκε ένα λειτουργικό κοντρόλ 

διαμέσου του οποίου δίνουμε όλες τις εντολές ηλεκτρονικά που την ίδια στιγμή 

παρέχει στον χρήστη όλα τα απαραίτητα μηνύματα μέσω ψηφιακών ενδείξεων. 

 

Εικόνα 16.  Τριβείο - SANDY A 15/16 RCS 110 

 
          Πολυτρύπανο STARTECH 23: Το εν λόγω πολυτρύπανο μίας κεφαλής 

αποτελείται από 21 μονάδες διάτρησης οι οποίες μπορούν να περιστρέφουν για 

οριζόντιες και κάθετες διανοίξεις. Ο βασικός εξοπλισμός της διατρητικής μονάδας 

ολοκληρώνεται με: α) Τις 21 περιστρεφόμενους άξονες με σύστημα αυτόματης 

διεύθυνσης – τσοκ, με δυνατότητα κλίσης 32mm απόσταση μεταξύ τους, με 

προσαρμοστεί γρήγορης αλλαγής χωρίς την ανάγκη συγκράτησης του τρυπανιού, 

β) Πνευματική συσκευή με μηχανικό φρένο για την περιστροφή της μονάδας από 0 

– 90ο και δυνατότητα διάτρησης σε οποιαδήποτε γωνιακή θέση.  
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Εικόνα 17. Πολυτρύπανο - STARTECH 23 

 

         Για την αναλυτική παρουσίαση του εν λόγω μηχανολογικού εξοπλισμού της 

γραμμής παραγωγής προϊόντων από ξύλο βλέπε το παράρτημα της παρούσης 

μελέτης που αναφέρεται στην παρουσίαση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του 

μέσω της παράθεσης των προτιμολογίων και των prospectus που τον 

συνοδεύουν. 

       Η γραμμή παραγωγής των προϊόντων ξύλου ολοκληρώνεται με την παρουσία 

και λειτουργία των εξής μηχανημάτων:  

• Φρέζα CNC F9. 

• Μονταριστικό κουτιού ASSEMBLA GTT 82. 

• Αεροσυμπιεστής BOGE Γερμανίας με ξυραντήρα DE 025, φίλτρα γραμμής 

AF 186 P/S και Αεροφυλάκιο 500 LIT. 

• Φρέζα RECORD 110 ACTION LINE. 

• Συσκευασία για κουφώματα.  

 

 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC 
      Η διοίκηση της υπό σύστασης επιχείρησης των αδερφών Γεωργίου φιλοδοξεί 

στη δημιουργία μίας εξαιρετικά σύγχρονης και ευέλικτης γραμμής παραγωγής 

προϊόντων αλουμινίου και συνθετικών προϊόντων αυτού PVC στην κατεύθυνση 
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κάλυψης και των πλέον σύνθετων καταναλωτικών αναγκών και απαιτήσεων. Στην 

κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται στην συνεργασία της για την απόκτηση του 

απαραίτητου εξοπλισμού με την Γερμανική εταιρία elumatec και την θυγατρική 

αυτής στην χώρα μας elumatec ΕΠΕ, η οποία αποκλειστικά διαθέτει τα 

εμπορεύματα της πρώτης στην Ελλάδα. Η εν λόγω γραμμή παραγωγής θα 

συντίθεται από 11 ένδεκα διαφορετικά μηχανήματα τα οποία θα έχουν την 

ικανότητα εντός αυτής να εργάζονται και σε ανεξάρτητους μεταξύ τους χρόνους. 

Στις γραμμές που ακολουθούν αποτυπώνεται με ακρίβεια ως προς τη σύνθεση και 

τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός της γραμμής αυτής.  

     Διπλό δισκοπρίονο DG 142/4,5m με υπολογιστή Ε 555/1:  

      Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της παραγωγικής γραμμής 

μίας σύγχρονης μονάδος παραγωγής προϊόντων από αλουμίνιο και PVC. 

Ουσιαστικά μέσω αυτού ξεκινά η παραγωγική διαδικασία με την κοπή των προφίλ 

και των ράβδων από αλουμίνιο ή PVC. Θεωρείται από τα πλέον αξιόπιστα ως 

προς την ικανότητα ακριβής κοπής μεγεθών και διαμετρημάτων. Επιπρόσθετα, 

έχει την ικανότητα να προγραμματίζεται ως προς τον χρόνο εργασίας και χρήσης 

του. 

 

 
 
 
 
 
                 Εικόνα 18. Διπλό δισκοπρίονο DG 142/4,5m – H/Y: 555/1  

 
Χαρακτηριστικά: 

• Διάμετρος δίσκου Φ 500mm. 

• Μήκος κοπής 4500 min (εξωτ. διαστάσεις). 
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• Δυνατότητα κοπής δύο προφίλ συγχρόνως. 

• Προστατευτικές καλύπτρες αυτόματες. 

• Πνευματική ρύθμιση κοπής δίσκου σε 90ο – 45ο. 

• Δύο κάθετες μόρσες αέρος. 

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής Ε 555/1: 

• CPU: Pendium 400 MHZ, RAM 128 MB. 

• FLASH DISK 256MB, 2 θέσεις για USB. 

• Οθόνη: Color 8,4΄΄. 

• JOG DIAL – Δυνατότητα σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Μικρότερη διάσταση κοπής στις 90ο : 360 mm.  

• Μικρότερη διάσταση κοπής στις 45ο : 360 mm.  

• Κλίση δίσκων εσωτερική 90ο / 45ο. 

• Στροφές δίσκου 2.800 1/min. 

• Τάση 230/400V, 3 – 50 HZ. 

• Ισχύς ανά κινητήρα: 4KW/5,5 PS. 

• Παροχή αέρος: 7 bar. 

• Κατανάλωση αέρος ανά κοπή, 

 Χωρίς ψυκτικό υγρό: 40 L, 

 Με ψυκτικό υγρό: 64 L. 

Διαστάσεις: 

• Μήκος: 6050mm. 

• Πλάτος: 1600mm. 

• Ύψος: 1450mm. 

• Βάρος: 1520mm. 

 

 

 
 

     Φρέζα ξελουρίσματος AF 221/01 χειρός, διάμετρος φρεζών 250mm: 
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Εικόνα 19.  Φρέζα ξελουρίσματος AF 221/01 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ενδείκνυται για το ξελούρισμα - περιτύλιγμα της κολώνας με προφίλ 

 αλουμινίου και PVC. 

• Δυνατότητα φρεζαρίσματος max: 250mm. 

• Απλή και γρήγορη λειτουργία. 

• Ικανότητα χειροκίνητης κίνησης. 

• Διάμετρος φρεζών max: Φ 250mm. 

• Ρυθμιζόμενη γωνία φρεζαρίσματος αριστερά και δεξιά. 

• Ικανότητα μπλοκαρίσματος με έμβολο. 

• Κάθετη και οριζόντια μόρσα αέρος για την καλύτερη σταθεροποίηση 

του προφίλ. 

• Σύστημα Ψήξεως. 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Διάμετρος φρέζας max: 250 mm. 

• Διάμετρος άξονα 40 mm. 

• Χειροκίνητη λειτουργία. 

• Τάση 230/400V, 3PH 50HZ. 

• Κατανάλωση αέρος ανά φρεζάρισμα, 
 Χωρίς ψυκτικό υγρό: 10 L, 

 Με ψυκτικό υγρό: 20 L. 
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Τραπέζι μονταρίσματος – συναρμολόγησης επιμέρους τμημάτων FAZ     

2800: 

 

Εικόνα 20. Τραπέζι μονταρίσματος συναρμολόγησης επιμέρους τμημάτων FAZ 2800: 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Κλίση τραπεζιού 15ο. 

• Ικανότητα αυτόματου κεντραρίσματος τελάρου καθώς και αυτόματη 

 μέτρηση κοπής μηχανισμών. 

• Αεροψάλιδο με τερματισμούς για την κοπή του μηχανισμού. 

• 2 ρολλά τερματισμού για 2 διαφορετικά φάρδη φύλλων. 

• Αυτόματος βιδωτής με αυτόματη τροφοδοσία βιδών (ενισχυμένης 

 έκδοσης για αλουμίνιο). 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Μήκος τραπεζιού: 3400 mm. 

• Πλάτος: 2000 mm. 

• Κατανάλωση αέρα ανά βίδωμα: 250 l/min. 

• Σύστημα μόρσας: 35 l/min. 

• Τάση 380 V/3, PH 50HZ. 

• Παροχή αέρος μέγιστη 7 bar. 

• Βάρος: 250 kgr. 

 

 
   Καθαριστική μηχανή γωνιών 2 αξόνων τύπου SE – 2AS – JC – COMPACT   

V3: 
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Εικόνα 21. Καθαριστική μηχανή γωνιών 2 αξόνων τύπου SE – 2AS – JC – COMPACT V3 

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Εξάρτημα κατάλληλο για την επεξεργασία γωνιών  90ο εσωτερικά 

και  εξωτερικά. 

• Ικανότητα εξωτερικής επεξεργασίας γωνίας με δίσκο. 

 

Διαστάσεις: 

• Μήκος: 2100mm. 

• Πλάτος 3400mm. 

• Ύψος 2150 mm. 

• Βάρος 1200 mm. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

     Γωνιάστρα Αλουμινίου ΕP 124 με βραχίονες και 1 σετ μαχαιριών: 
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Εικόνα 22.  Γωνιάστρα Αλουμινίου ΕP 124 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανή για εύκολο πρεσάρισμα γωνιών προφίλ. 

• Εύκολη ρύθμιση των μαχαιριών. 

• Υψηλή πίεση πρεσαρίσματος 7 τόνων. 

• Συγχρονισμός μαχαιριών. 

• Ικανότητα πρεσαρίσματος προφίλ ύψους 150mm. 

• Ρυθμιζόμενο βάθος πρεσαρίσματος ανεξαρτήτου θέσης κεφαλής. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Ύψος πρεσαρίσματος: 140 mm. 

• Πίεση πρεσαρίσματος 7 t. 

• Τάση 230 V, 1 PH, 50 HZ. 

• Παροχή αέρος 7 bar. 

• Κατανάλωση αέρος ανά πρεσάρισμα: 35 l.  

 

 

 

 

 

 

                Συγκολλητική μηχανή διπλής κεφαλής ZS 720LV: 
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Εικόνα 23. Συγκολλητική μηχανή διπλής κεφαλής ZS 720LV 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανή για συγκόλληση προφίλ διαστάσεως 0,2 – 2,0 mm. 

• Ικανή για συγκόλληση ακριλικού προφίλ. 

• Ρυθμιζόμενα μπράτσα. 

• Προσαρμογή του χρόνου θέρμανσης ανάλογα με το προφίλ. 

• Ικανότητα ανεξάρτητης λειτουργίας της κάθε κεφαλής. 

Διαστάσεις: 

• Μήκος 3000mm. 

• Πλάτος 750 mm. 

• Ύψος 2000 mm. 

• Βάρος 850 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Βιδωτής οπλισμού ADS 259/11 με αυτόματη τροφοδοσία βιδών:  
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Εικόνα 24.  Βιδωτής οπλισμού ADS 259/11 με αυτόματη τροφοδοσία βιδών 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρήση ταινιών βιδών με ρολό 1,5m δεξιά και αριστερά. 

• Ενσωμάτωση δύο οριζόντιων μηχανισμών αέρος.  

• Μεταλλική βάση. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Μέγιστη ροπή 6 Nm στις 2400 στροφές. 

• Ισχύς 360 W. 

• Μήκος βιδών 13 – 45 mm. 

• Παροχή αέρος 6 bar. 

 

Διαστάσεις: 

• Συνολικό μήκος 3.600mm. 

• Πλάτος 550 mm. 

• Ύψος 1960 mm. 

• Βάρος 84 kgr. 

 

 
 
 
 
 

               Παντογράφος Αλουμινίου KF – 178/10 με 3 κεφαλές: 
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Εικόνα 25.  Παντογράφος Αλουμινίου KF – 178/10 με 3 κεφαλές 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα μεμονωμένης λειτουργίας των τριών κεφαλών. 

• Ικανότητα εγγραφής σε πολυθαλαμικά προφίλ μεγάλου φάρδους.  

• Ικανότητα αντιγραφής σχεδίου σε σχέση 1:1. 

• Κάθετες και οριζόντιες παροχές αέρος. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Κατανάλωση αέρα ανά φρεζάρισμα.  

• Στροφές κινητήρα: 12.000 1/min. 

• Τάση 230/400, 3PH, 50HZ. 

• Ισχύς ανά κινητήρα: 740W / 1.PS. 
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                                    Φρέζα νεροχύτη WSF 74/03: 

 

 

Εικόνα 26.  Φρέζα νεροχύτη WSF 74/03 

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα αυτόματης ρύθμισης κινητήρων για βάθος και μήκος 

φρεζαρίσματος. 

• Ικανότητα επεξεργασίας χωρίς μετακίνηση του προφίλ αλουμινίου 

με  αυτόματη ρύθμιση του επάνω και κάτω κινητήρα.  

• Ικανότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των κινητήρων. 

 

Διαστάσεις: 

• Μήκος: 580 mm. 

• Πλάτος: 1180 mm. 

• Ύψος: 1550 mm. 

• Βάρος: 280 Kgr. 

                       Πριόνι για πηχάκια αλουμινίου GLS 192: 
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Εικόνα 27.  Πριόνι για πηχάκια αλουμινίου GLS 192 

Χαρακτηριστικά: 

• Διάμετρος δίσκων 2Χ200 mm. 

• Χρήση δύο κάθετων παροχέων αέρα. 

• Ύπαρξη υποδοχής για σύστημα αναρρόφησης υπολειμμάτων. 

• Σύστημα ψύξης. 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τάση 230/400V, 3 Ph, 50HZ. 

• Ισχύς 900 W / 1,2 PS. 

• Στροφές δίσκων 2800 1/min.  

• Παροχή αέρος 7 bar.  

 

     Ολοκληρωμένο σύστημα πεπιεσμένου αέρα του οίκου KAESER:  

 

 

Εικόνα 28.  Ολοκληρωμένο σύστημα πεπιεσμένου αέρα του οίκου KAESER 

 

Απαρτίζεται από: 
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• Αεροσυμπιεστή με αντιθορυβικό κάλλυμα, 20 HP, ανεξάρτητου 

ηλεκτρικού πίνακα και πιεσοστάτη. 

• Ξυραντήρα αέρος. 

• Αεροφυλάκιο.  

 

          Αναλυτική αποτύπωση των προδιαγραφών του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

των επιμέρους τεχνολογικών χαρακτηριστικών και των διαστάσεων αυτού 

παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσης μελέτης στο οποίο και ενσωματώνονται 

τα επιμέρους προτιμολόγια και τα prospectus αυτών.  

 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

       Το παρόν επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δαπάνες μεταφοράς και 

εγκατάστασης εξοπλισμού (αυτές έχουν ενσωματωθεί στην τιμή κτήσης αυτού). 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις 

         Η εταιρία με την επωνυμία “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”, είναι υπό 

σύσταση και όπως ήδη έχει αναφερθεί δεν ασκεί παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις.  

Νέες ειδικές εγκαταστάσεις 

        Η προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει ειδικές εγκαταστάσεις που αφορούν 

την τοποθέτηση και λειτουργία πυροσβεστικού και αντικεραυνικού συγκροτήματος 

προστασίας. Οι νέες αυτές ειδικές εγκαταστάσεις που θα προμηθευτεί ο φορέας 

της επένδυσης θα παρέχουν άριστες συνθήκες ασφάλειας και θα συμπληρώνουν 

ιδανικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, θα είναι σύμφωνες με τις 

σύγχρονες απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων.  

      Το πυροσβεστικό συγκρότημα που θα εγκατασταθεί θα περιλαμβάνει τον εξής 

επιμέρους εξοπλισμό: 

• Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα. 

• Ηλεκτρονικό αντλητικό συγκρότημα. 

• Αντλία. 

• Ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμού. 

• Πιεστικό δοχείο μεμβράνης. 

• Δίκτυο πυρόσβεσης. 
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       Η συνολική τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση του πυροσβεστικού 

συγκροτήματος ανέρχεται σε 12.000€. 

       Το συγκρότημα αντικεραυνικής προστασίας που θα εγκατασταθεί αναμένεται 

αφενός να καλύψει τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη Διεθνή Νομοθεσία και 

αφετέρου να συμβάλλει στην προστασία των εργαζομένων σε αυτήν. Κρίνεται επί 

του παρόντος ως ένα εκ των πλέον αξιόπιστων στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

πρακτική και το κόστος απόκτησης – εγκατάστασης αυτού ανέρχεται σε 15.000€. 

 

       Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται συνολικά τα επί μέρους κόστη 

απόκτησης και εγκατάστασης αυτών.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ € 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 12.000 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

15.000 

• Πίνακας  10. Ειδικές εγκαταστάσεις  
 

 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΠΛΙΣΜΟΣ 

          Ο λοιπός εξοπλισμός που θα αγορασθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από την 

“Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”, αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής και μηχανοργάνωσης. Πρόθεση 

της διοίκησης της εταιρίας αποτελεί η δημιουργία μίας σύγχρονης και ευέλικτης 

μονάδας ακόμη και στον τομέα της μηχανοργάνωσης.  

          Είναι πλέον αποδεκτό ότι η ανταγωνιστικότητα της κάθε επιχείρησης 

εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής 

για την ηλεκτρονική διασύνδεση της επιχείρησης με το ενιαίο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί 

η αυτοματοποίηση και μηχανογραφική υποστήριξη των εσωτερικών και 

εξωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης. Το ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό 

περιβάλλον και οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που έχουν δημιουργηθεί, 

καθιστούν αναγκαία την ικανότητα προσαρμογής του φορέα της επένδυσης στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες αυτές συνθήκες.  
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        Η εταιρία στην κατεύθυνση αυτή θα προμηθευτεί σταθερούς και φορητούς 

υπολογιστές, οθόνες, προγράμματα λογισμικού, περιφερειακές συσκευές και 

εκτυπωτές καθώς και διακομιστή δικτύου.  

         Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ο επιμέρους εξοπλισμός και οι 

σχετικές δαπάνες απόκτησης του. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

Η/Υ 2   

MONITOR 1   

H/Y 1   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

WINDOWS 
3 

  

WINDOWS SERVER 1   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

OFFICE 
3 

  

NORTON SERVER 1   

NORTON ANTIVIRUS 3   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1 

  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1   

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1   

LAPTOP 1   

SERVER 1   

ΣΥΝΟΛΟ   25.000 

• Πίνακας 11. Δαπάνες συστημάτων μηχανοργάνωσης  
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      Αναλυτικές προσφορές και προτιμολόγια όπως και prospectus που 

περιγράφουν αναλυτικά τον εξοπλισμό πληροφορικής και μηχανοργάνωσης 

παρατίθενται στο σχετικό παράρτημα των δικαιολογητικών.  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

      Στα πλαίσια της εν λόγω επενδυτικής πρότασης και στα όρια του συνολικού 

της προϋπολογισμού δεν προβλέπεται η απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων με 

σκοπό την μεταφορά των πρώτων και βοηθητικών υλών στις γραμμές παραγωγής 

όπως και των τελικών προϊόντων στους αποθηκευτικούς χώρους του εργοστασίου. 

Προς εξυπηρέτηση των δεδομένων αναγκών μεταφοράς υλών και προϊόντων η 

διοίκηση της υπό σύστασης επιχείρησης προσανατολίζεται στην χρήση των 

ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων της εταιρίας του κ. Νικολάου Γεωργίου γονέα των 

δύο εταίρων. 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΟΣΙΑΣ 

     Στα πλαίσια του παρόντος επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπονται δαπάνες 

αγοράς τεχνογνωσίας. 

 ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. 

     Στα πλαίσια του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνες για 

έργα υποδομής. Οι δαπάνες αυτές σχετίζονται συγκεκριμένα με την εκπόνηση και 

την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  

 Δαπάνες μελετών και συμβούλων 

      Στα πλαίσια του παρόντος επενδυτικού σχεδίου δεν προβλέπονται δαπάνες 

μελετών και συμβούλων οι οποίες σχετίζονται με την εγκατάσταση Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας. Η εισαγωγή του οποίου όμως κρίνεται από τη διοίκηση 

της υπό σύσταση εταιρίας απαραίτητη και αναγκαία και θα υλοποιηθεί σε χρονικό 

διάστημα μεταγενέστερο της παρούσης.   

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ανάλυση του κόστους της επένδυσης & Χρηματοδοτικό σχήμα 

      Το παρόν επενδυτικό σχέδιο προτείνεται προς υπαγωγή στα πλαίσια των 

επενδυτικών κινήτρων του επενδυτικού νόμου ν. 3299/04 όπως αυτός ισχύει 

σήμερα με σκοπό την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκληση. Το 

ύψος της συνολικής επιχορήγησης την οποία δικαιούται και διεκδικεί η επιχείρηση, 

υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της των επενδύσεων, τον τόπο 
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εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρομεσαία, Μικρή, Πολύ Μικρή) 

και ανέρχεται στο 45%. 

     Η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει ο φορέας της επένδυσης ανέρχεται στο 

ποσό των 895.320€. Πιο συγκεκριμένα το ποσό αυτό της επιχορήγησης προκύπτει 

ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 45% 

1.989.600€ 895.320€ 

• Πίνακας 12. Υπολογισμός μεγέθους επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου 
  
 
       Το ποσοστό του 45% ως μέγεθος επιχορήγησης για την εν λόγω επενδυτική 

πρόταση (όπως το αντικείμενό αυτής αποτυπώθηκε προηγούμενα) προκύπτει από 

το γεγονός ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στον Νομό Φλώρινας της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, η υπό σύσταση επιχείρηση κρίνεται Μικρή (με βάση τις 

διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας περί της ταξινόμησης των επιχειρήσεων) και 

αφορά την ίδρυση μεταποιητικής μονάδος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας – ΣΤΑΚΟΔ 

2003. Το υπόλοιπο 55% της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί από την “Γεωργίου 
Ηλίας και Γεώργιος Ο.Ε”. Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία θα καλύψει το 

ποσοστό αυτό εγκλείει τη χρήση ιδίων και δανειακών κεφαλαίων (μέσω τραπεζικού 

δανεισμού).  

     Συγκεκριμένα, οι δύο εταίροι θα εισφέρουν το ποσό των 497.400€ μέγεθος το 

οποίο και καλύπτει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Το 

υπόλοιπο 30% του προϋπολογισμού θα προέλθει μέσω της χρήσης δανειακών 

κεφαλαίων (στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και οι ανάγκες της επιχείρησης σε 
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κεφάλαιο κίνησης13 μέχρι και τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της επενδυτικής 

διαδικασίας και έναρξης της παραγωγής).   

     Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το κόστος της επένδυσης, η 

κατανομή αυτού στις επιμέρους δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης τους στα πλαίσια του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης 

της.  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

1ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
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2ο  
ΕΞΑΜΗΝΟ 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

3ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ  910.700,0  50,0% 455.350,0  50% 455.350,0      

ΜΗΧΑΝΟΛΟ
ΓΙΚΟΣ 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

974.600,0      50% 487.300,0  50% 487.300,0  

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 
27.000,0      50% 13.500,0  50% 13.500,0  

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ  
25.000,0          100

% 25.000,0  

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

ΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΥ  

52.300,0      50% 26.150,0  50% 26.150,0  

ΣΥΝΟΛΟ 1.989.600,0    455.350,0    982.300,0    551.950,0  

• Πίνακας 13.  Αποτύπωση επιμέρους δαπανών επενδυτικού σχεδίου & χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης τους 

 

       Από τον άνω πίνακα προκύπτει ότι, ο συνολικός προϋπολογισμός της 

επενδυτικής πρότασης ανέρχεται όπως ήδη έχει λεχθεί σε 1.989.600€. ο συνολικός 

χρόνος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης ανέρχεται σε 3 τρία εξάμηνα 

δηλαδή 18 μήνες. Από τον ίδιο πίνακα προκύπτουν επιπρόσθετα τα εξής: 

                                                 
13 Για την κάλυψη του κεφαλαίου κινήσεως η επιχείρηση θα προβεί σε μέσο μακροπρόθεσμο 
δανεισμό.  



 

 139 

• Οι κτιριακές δαπάνες (βλέπε προγενέστερη περιγραφή και ανάλυση) 

συνολικού κόστους 910.700€ θα υλοποιηθούν ισόποσα στο πρώτο και 

δεύτερο εξάμηνο του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης. 

• Οι ειδικές εγκαταστάσεις συνολικού προϋπολογισμού 27.000€ θα 

ολοκληρωθούν αντίστοιχα στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο της επένδυσης. 

• Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο και 

τρίτο εξάμηνο της επένδυσης και θα κοστίσει συνολικά 52.300€. 

• Η απόκτηση και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κοστίσει 

974.600€ και θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του 

χρονοδιαγράμματος της επένδυσης. 

• Ο λοιπός εξοπλισμός που αφορά την απόκτηση συστημάτων αυτοματισμού 

και μηχανοργάνωσης συνολικού κόστους 25.000€ θα αποκτηθεί και θα 

τεθεί σε λειτουργία με το τέλος του τρίτου εξαμήνου, την ολοκλήρωση της 

επένδυσης και τη θέση αυτής σε λειτουργία.  

 Ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης 

      Όσον αφορά το χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης, παρατίθεται 

ο πίνακας που ακολουθεί στον οποίο και αποτυπώνονται οι πηγές κάλυψης του 

κόστους δραστηριοτήτων αυτής.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
45% 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

25% 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
30% 

ΣΥΝΟΛΟ 
100% 

1.989.600€ 895.320€ 497.400€ 596.880€ 1.953.940€ 
• Πίνακας  14. Χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης, ποσά σε € 

 

      Από τα δεδομένα του πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, ο συνολικός 

προϋπολογισμός μεγέθους 1.953.940€ θα καλυφθεί ως εξής: 

• Επιχορήγηση 895.320€. 

• Ιδία συμμετοχή 497.400€. 

• Δανειακά Κεφάλαια 596.880€. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο :  

 Στοιχεία του Κλάδου δραστηριότητας 

      Στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται με τρόπο σαφή και 

περιεκτικό περιγραφή των κλάδων και ουσιαστικά των αγορών στις οποίες θα 

δραστηριοποιηθεί η υπό σύσταση εταιρία των αδερφών Γεωργίου και παρατίθενται 

στοιχεία που περιγράφουν τη διάρθρωσή τους, όπως οι υφιστάμενες μονάδες14, το 

οικονομικό τους μέγεθος και η γεωγραφική τους κατανομή στη Δυτική Μακεδονία. 

Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι τιμές που επικρατούν στην αγορά, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων και των πρώτων υλών, οι προμηθευτές και οι 

δυνητικοί αγοραστές των προϊόντων της. Τέλος επιχειρείται εκτίμηση της θέσης της 

επιχείρησης στους κλάδους δραστηριοποίησης της, στην αγορά της Δυτικής 

Μακεδονίας μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.  

 Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας της επένδυσης και αντίστοιχοι 

κωδικοί κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

     Η επένδυση των αδερφών Γεωργίου αφορά τη δημιουργία μεταποιητικής 

μονάδας με σκοπό την παραγωγή και εμπορία προϊόντων ξύλου και αλουμινίου και 

παραγώγων αυτού PVC με προορισμό την οικοδομή και γενικότερα την κατοικία. 

     Οι κωδικοί με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής 
Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) της ΕΣΥΕ είναι:  

 203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομή. Στα πλαίσια του 

κωδικού αυτού περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή προϊόντων από ξυλεία που προορίζονται για τις οικοδομές, 

όπως: 

• Δοκοί, δοκίδες, αντιρίδες στέγης (φουρούζια). 

• Θύρες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα και τα πλαίσια τους. 

• σκάλες και κουπαστές. 

• Ξύλινα αρμοκάλυπτρα, ξυλόγλυπτα περίζώματα και ταβανοσανίδες. 

• πλάκες, λωρίδες για παρκέ δαπέδων. 

 361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας. Στα πλαίσια του οποίου 

περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή επίπλων κουζίνας από οποιοδήποτε υλικό. 

• Η κατασκευή επίπλων λουτρού. 

 

                                                 
14 Και η κατανομή αυτών ανά Νομό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
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 Κατασκευή άλλων επίπλων. Στα πλαίσια του οποίου περιλαμβάνονται:  

• Η κατασκευή επίπλων για υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, κήπους, κλπ. 

• Τελειώματα επίπλων όπως ψεκασμός, βάψιμο, λουστράρισμα κτλ. 

 281.2 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων. Στα πλαίσια του οποίου 

περιλαμβάνεται:  

• Η κατασκευή μελλοντικών θυρών, παραθύρων και των πλαισίων τους, 

παραθυρόφυλλων και αυλόπορτων.  

 

        Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση βάσει Κ.Α.Δ. για 

κάθε μία δραστηριότητα στις οποίες προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η εταιρία. Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων της υπό 

σύσταση επιχείρησης των αδερφών Γεωργίου με τη χρήση της κατηγοριοποίησης 

του κωδικού αντικειμένου δραστηριότητας15: 

 

20.3        
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική    
                                                                                                                                                                                                           

20.30       
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική         
                                                                                                                                                                                                      

20.30.1     

Κατασκευή ειδών λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής 
για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα ξύλινα 
κτίρια)            
                                                                                                                                  

20.30.11    
Κατασκευή παραθύρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, 
πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία  
                                                                                                                                                         

20.30.11.01 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά        
                                                                                                                                                                                                                      

• Πίνακας 15. Ταξινόμηση δραστηριοτήτων της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” 
 
 

36.13       Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας    
                                                                                                                                                                                                                             

36.13.1     Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
                                                                                                                                                                                                                                     

36.13.10    Κατασκευή επίπλων κουζίνας    
                                                                                                                                                                                                                                   

36.13.10.02 
Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που 
απασχολεί τρεις και άνω εργάτες     
                                                                                                                                                                          

36.14       Κατασκευή άλλων επίπλων         
                                                 
15 Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων με βάσει τον Κ.Α.Δ ακολουθείται από τις Φορολογικές Αρχές 
της Χώρας μας..  
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36.14.1     Κατασκευή άλλων επίπλων        
                                                                                                                                                                                                                                  

36.14.12    
Κατασκευή ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην 
κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό    
                                                                                                                                                        

• Πίνακας 16.  Ταξινόμηση δραστηριοτήτων της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” 
 
 

28.12       Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων         
                                                                                                                                                                                                                         

28.12.1     

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο  
                                                                                                                                              

28.12.10    

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο   
                                                                                                                                             

28.12.10.01 
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο    
                                                                                                                                                             

• Πίνακας  17. Ταξινόμηση δραστηριοτήτων της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” 
 
 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”  

Ο κλάδος των ξύλινων προϊόντων με προορισμό την οικοδομή 

      Τα ξύλινα κουφώματα και τα προϊόντα ξύλου με προορισμό την οικοδομή και την 

κατοικία γενικότερα υπήρξαν στην Ελλάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η 

επικρατέστερη κατηγορία εξωτερικών κουφωμάτων και εσωτερικών επενδύσεων.   

Η εμφάνιση, οι ικανοποιητικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές τους δυνατότητες 

καθώς και η μεγάλη ευκολία στην επεξεργασία αποτελούσαν τα βασικά κριτήρια για 

την προτίμηση αυτών. Για το λόγο αυτό σήμερα, το ξύλινο κούφωμα, οι ξύλινες 

κουζίνες και ντουλάπες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας 

μας. Με την εμφάνιση των συνθετικών κουφωμάτων και των κουφωμάτων 

αλουμινίου, υπήρξε για αρκετά χρόνια μια τάση αντικατάστασης του ξύλου, καθώς 

θεωρούνταν περισσότερο ευπροσάρμοστα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις.  

Όμως, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική εξέλιξη στην επεξεργασία του ξύλου καθώς 

και οικονομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι, έχουν ανεβάσει τα ξύλινα κουφώματα 

στην προτίμηση και την αγοραστική συνείδηση του καταναλωτικού κοινού.  

        Η αγορά των ξύλινων κουφωμάτων και των προϊόντων με προορισμό την 

κατοικία σήμερα, χαρακτηρίζεται από τεράστια διασπορά με 5-6 εταιρίες του χώρου 
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να ξεχωρίζουν με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Ο κλάδος κατά πλειοψηφία 

απαρτίζεται από μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου που 

ασχολούνται με την παραγωγή και διάθεση πολλών προϊόντων. Οι μεγάλες εταιρείες 

του χώρου διαθέτουν εξειδίκευση στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων και 

ειδικότερα από αυτές μόνο δύο ή τρεις δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 

παραγωγή και διάθεση ξύλινων κουφωμάτων με σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακό 

και μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων στην 

κατεύθυνση της διάθεσης ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου. . 

        Η ζήτηση των ξύλινων κουφωμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

περιοχή και τους πολεοδομικούς κανονισμούς που ισχύουν, καθώς σε αρκετές 

περιοχές της χώρας μας απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού όπως 

οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα νησιά.  

         Η παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων, κουζινών, ντουλαπών γίνεται από αρκετά 

είδη ξύλου, τα σημαντικότερα των οποίων είναι η σουηδική και η τροπική ή 

αφρικανική ξυλεία. Η ελληνική αγορά ξύλινων κουφωμάτων καλύπτεται σήμερα κατά 

κύριο λόγο από προϊόντα εγχώριας παραγωγής. Οι εισαγωγικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι λίγες και στην πλειοψηφία τους 

πραγματοποιούν εισαγωγές από Ιταλία και Γερμανία. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές 

των ξύλινων κουφωμάτων καλύπτουν περίπου το 4 έως 5% της συνολικής 

κατανάλωσης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εφάμιλλη και πολλές φορές 

καλύτερη ποιότητα των ελληνικών προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων 

παραγωγήςτουχώρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κατανάλωση ξύλινων κουφωμάτων σήμερα  κινείται 

ανοδικά καταγράφοντας σωρευτική μεταβολή - αύξηση των πωλήσεων από το 2003 

και μέχρι τα τέλη του 2007 της τάξης των 479.000 τεμαχίων με βάση επίσημα 

στοιχεία της ICAP (βλέπε διάγραμμα που ακολουθεί). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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• Διάγραμμα 5.  παραγωγή και διάθεση ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα 2008  
 

         Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία και θα 

αποτελέσει κατά κύριο λόγο την αγορά στόχο της επιχείρησης των αδερφών 

Γεωργίου σήμερα και με βάση επίσημα στοιχεία των Εμπορικών επιμελητηρίων και 

των τεσσάρων Νομών αυτής δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά περίπου 410 

επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά τους δεν διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των 

υπολοίπων επιχειρήσεων της Χώρας μας. Ελάχιστες από αυτές διαθέτουν 

ολοκληρωμένες παραγωγικά και εμπορικά δραστηριότητες γεγονός το οποίο σε 

σημαντικό βαθμό δικαιολογεί και ενισχύει το επιχειρηματικό εγχείρημα των αδερφών 

Γεωργίου με δεδομένη την κλιμάκωση της ζήτησης για τα προϊόντα ξύλου με 

προορισμό την κατοικία και γενικότερα την οικοδομή όπως αυτή αποτυπώθηκε 

προηγούμενα. Η κατανομή αυτών ανά Νομό αποτυπώνεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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• Διάγραμμα 6. Κατανομή επιχειρήσεων  παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ξύλου για την 

οικοδομή, 200816 
 
 
 

 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC ΜΕ     

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ17 

        Σημαντική αύξηση παρουσίασαν την τελευταία 15ετία οι πωλήσεις των 

προϊόντων διέλασης, καθώς σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 157%. Συγκεκριμένα, 

από τους 52.000 τόνους που ήταν οι συνολικές πωλήσεις το 1990, ανήλθαν στους 

154.000 τόνους το 2006, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,9%. Οι 

πωλήσεις του κλάδου στην εσωτερική αγορά από τους 31.000 τόνους που ήταν το 

1990, το 2006 ανήλθαν στους 101 χιλ. τόνους. Οι εξαγωγές το 2006 

αντιπροσωπεύουν το 49% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, ενώ το 1990 

αντιπροσώπευαν το 43% των συνολικών πωλήσεων, γεγονός, που μαζί με την 

αλματώδη αύξηση της παραγωγής αποδεικνύει την έντονη κατάκτηση της 

εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς από το αλουμίνιο. Τα προϊόντα διέλασης 

(προφίλ) στην εγχώρια αγορά αφορούν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές 

εφαρμογές. Χαρακτηριστικά προϊόντα στον τομέα αυτό αποτελούν τα εξωτερικά 

κουφώματα αλουμινίου. Τα κουφώματα αλουμινίου για εξωτερικά ανοίγματα 

                                                 
16 Πηγή: Εμπορικά επιμελητήρια Νομών Δυτικής Μακεδονίας.  
17 Πηγή ICAP Ed. 2008, Greece in figures – Η Ελλάδα σε αριθμούς.  
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οικοδομών κατέχουν ποσοστό πάνω από το 75% σε σχέση με τα αντίστοιχα 

προϊόντα άλλων υλικών (ξύλο 10%, PVC 15%, εκτιμήσεις του περιοδικού μας). Η 

προτίμηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού για τα κουφώματα αλουμινίου δεν 

είναι τυχαία. Έχει αποδειχθεί ότι το αλουμίνιο είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για 

εξωτερικά κουφώματα στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος. Τα συστήματα 

κουφωμάτων αλουμινίου που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά 

ικανοποιούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις σε σχεδιασμό, λειτουργικότητα, 

αεροστεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντοχή στο χρόνο, με ελάχιστο 

κόστος συντήρησης. Στην εγχώρια αγορά , ο κλάδος της διέλασης αναμένεται να 

επωφεληθεί από την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, που παρατηρείται με 

την ένταση της λήψης στεγαστικών δανείων, αλλά και των νέων μέτρων που 

βρίσκονται υπό επεξεργασία από την κυβέρνηση και που έχουν στόχο την βελτίωση 

της καταναλισκόμενης ενέργειας από νέα και υπάρχοντα κτίρια. Επίσης, επωφελείται 

και από τις αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων, αφού κατά την συντριπτική 

πλειοψηφία τους τοποθετούνται κουφώματα από αλουμίνιο, ακόμα και σε 

παραδοσιακές περιοχές λόγω των νέων βαφών αποχρώσεων ξύλου. Πάντως, για τα 

επόμενα χρόνια είναι σίγουρο ότι η αύξηση της κατανάλωσης στην ελληνική αγορά 

θα επιβραδύνεται. Όμως, ο σχεδόν μονομερής προσανατολισμός των εταιριών του 

κλάδου προς τα οικοδομικά προφίλ δημιουργεί ανησυχίες για πιθανά προβλήματα 

ανταγωνισμού. Οι εταιρίες του κλάδου της διέλασης θα πρέπει να αναζητήσουν (και 

μερικές έχουν αρχίσει αντίστοιχες κινήσεις) και άλλες λύσεις προς άλλους τομείς 

δραστηριότητας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η παραγωγή ειδικών προφίλ 

και βιομηχανικού προφίλ. Τέλος, οι εξαγωγές θα πρέπει να αποτελούν - και 

αποτελούν ήδη - βασικό στόχο των εταιριών για την περαιτέρω αύξηση των 

πωλήσεων τους. Ήδη ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανιών διέλασης έχει “πατήσει 

πόδι” σε χώρες, όχι μόνον των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά έχει 

εισβάλει και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα και με όπλο το 

περίφημο CE, η κατάκτηση αυτή θα γίνει πιο εύκολη για τους παραγωγούς ποιοτικού 

προφίλ. Επιπρόσθετα όπλα μπορούν να θεωρηθούν οι συνεχείς επενδύσεις σε 

τεχνογνωσία, τεχνολογία, σχεδίαση, μάρκετινγκ και φυσικά στην συνεχή εκπαίδευση 

του προσωπικού.  

           Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σήμερα δραστηριοποιείται ένας 

σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στον εν λόγω παραγωγικό κλάδο. Πρόκειται επί 

το πλείστον για πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις χαμηλής εξειδίκευσης. Δύο έως 

τέσσερεις παραγωγικές μονάδες με έδρα το Νομό Κοζάνης διαφοροποιούνται έναντι 
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των υπολοίπων σε όρους μεγέθους δραστηριότητας. Στον Νομό Φλώρινας 

δραστηριοποιούνται 55 επιχειρήσεις με μικρή διαφοροποίηση ως προς τις 

διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούν και ως προς τη σύνθεση του προϊοντικού 

τους χαρτοφυλακίου. Το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση 

των προϊόντων της κατηγορίας αυτής ενισχύει και ενδυναμώνει το επενδυτικό 

εγχείρημα των αδερφών Γεωργίου το οποίο και παρουσιάστηκε αναλυτικά στα 

πλαίσια της παρούσης μελέτης. Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η 

κατανομή των επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου και στους τέσσερις Νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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• Διάγραμμα 7.  Κατανομή επιχειρήσεων  παραγωγής και διάθεσης προϊόντων αλουμινίου και 
PVC για την οικοδομή, 200818 
 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

“Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”  

          Στο σημείο αυτό της μελέτης κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά όχι μόνο 

στους προμηθευτές αλλά επίσης στους πελάτες και τους ανταγωνιστές της υπό 

σύσταση επιχείρησης των αδερφών Γεωργίου.  

     Προμηθευτές πρώτων υλών και υλικών: Στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

λειτουργίας και ιδιαίτερα στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους του δευτερογενή 

                                                 
18 Πηγή: Εμπορικά επιμελητήρια Νομών Δυτικής Μακεδονίας.  
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τομέα της οικονομίας σημαντικό ρόλο και την ίδια στιγμή θεμέλιο μίας 

επιτυχημένης πορείας αποτελεί η απρόσκοπτη ροή των πρώτων υλών και υλικών 

στην παραγωγική διαδικασία μίας μονάδος. Στην κατεύθυνση αυτή και με σκοπό 

την αδιάλειπτη κάλυψη και ικανοποίηση της ζήτησης η διοίκηση της υπό σύστασης 

εταιρίας προέβη σε προσεκτική και αυστηρά επιλεκτική επιλογή των προμηθευτών 

πρώτων υλών και υλικών και για τις δύο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής της 

(ξύλου και αλουμινίου). Πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται για πολλά έτη στην παραγωγή και πώληση ξυλείας και των 

παραγώγων της καθώς και προϊόντων διέλασης αλουμινίου και PVC. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται αυτοί ανά κατηγορία προμηθευόμενης πρώτης 

ύλης και υλικών καθώς και ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης τους.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΓΚΕΛΩΝ - 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε. 

(ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ) 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 

ΣΙΔΕΡΙΚΑ 

ALUPLAST S.A. 

(ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ) 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ - PVC 

ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. 

(ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ) 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ALUMIL S.A. 

(ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ) 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

• Πίνακας 18. Προμηθευτές πρώτων υλών της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” 
 
 
    Δυνητικοί πελάτες – αγοραστές: Στην κατεύθυνση της σταθερής, σταδιακής  

επιχειρηματικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  η 

ύπαρξη μίας αρχικά κρίσιμης μάζας δυνητικών αγοραστών και πελατών πάνω στην 
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οποία και σε μεγάλο βαθμό θα στηριχθεί η ανάπτυξη των ταμειακών ροών της 

επιχείρησης, η σταθερή ρευστότητα αυτής και η διηνεκής κερδοφορία της. Όπως 

ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο της παρούσας οι δύο εταίροι της υπό 

παρουσίασης επιχείρησης δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα περίπου 10 

ετών ως τεχνίτες ξύλου στην ατομική επιχείρηση του πατέρα του κ. Ν. Γεωργίου. Στη 

διάρκεια της 30ετούς λειτουργίας της η επιχείρηση του κ. Γεωργίου ανέλαβε και 

ολοκλήρωσε με επιτυχία ως προς την ποιότητα του παραγομένου προϊόντος και 

τους χρόνους παράδοσης έναν σημαντικό αριθμό έργων δημοσίων και ιδιωτικών 

που της ανατέθηκαν. Το γεγονός αυτό δημιούργησε για την ίδια ένα σημαντικό 

εμπορικό όνομα – αναγνωρισιμότητα και μία εξίσου σημαντική τεχνογνωσία. Οι 

εμπορικοί αυτοί δεσμοί της επιχείρησης του κ. Ν. Γεωργίου αναμένονται όχι μόνο να 

διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν μέσα από τη λειτουργία της νέας επιχείρησης 

των αδερφών Γεωργίου. Επιπρόσθετα, στοιχείο το οποίο ενισχύει την έλξη ζήτησης 

προς την νέα εταιρία είναι η επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας πέραν 

των προϊόντων ξύλου για την οικοδομή και στα προϊόντα αλουμινίου και PVC τα 

οποία σε κάθε περίπτωση αναμένεται να συμπληρώσουν, να επεκτείνουν και 

ουσιαστικά να διαφοροποιήσουν την επιχείρηση των αδερφών Γεωργίου έναντι των 

ανταγωνιστών της αφού ουσιαστικά αυτή καθίσταται επιχείρηση μίας στάσης “One 

Stop Shop” για τις εργολαβικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις οικοδομών της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται 

ενδεικτικά ένας σημαντικός αριθμός δυνητικών πελατών της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” οι οποίοι και χαρακτηρίζονται από επιχειρηματική συνέπεια και 

φερεγγυότητα.  

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Τ.Ε.Ε 

(ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

(ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

(ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ 
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(Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 

ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ 

• Πίνακας  19. Δυνητικοί πελάτες - αγοραστές της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” 
 

     Ο Ανταγωνισμός: Οι κλάδοι και την ίδια στιγμή οι αγορές στόχοι στους οποίους 

η υπό σύσταση επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί και θα στοχεύσει όπως και 

προαναφέρθηκε σε προηγούμενο τμήμα της παρούσης χαρακτηρίζονται από έντονο 

κατακερματισμό της παραγωγικής δραστηριότητας στα πλαίσια λειτουργίας των 

πολύ μικρών ατομικών επιχειρήσεων και από σημαντική διασπορά όπως και 

ελκυστικότητα συναρτήσει της κατασκευαστικής περιόδου και της πορείας του 

κλάδου των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας ως προς τη ζήτηση. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά επιβάλλουν αφενός την ανάπτυξη του μοντέλου Δυνάμεων 

– Αδυναμιών – Ευκαιριών και Απειλών “S.W.O.T analysis”19 με σκοπό την 

αναγνώριση των τεσσάρων δυνάμεων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τον 

ανταγωνισμό και αφετέρου την επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης 

ανταγωνιστικής στρατηγικής.  

• ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα ή στις διακριτικές ανταγωνιστικές ικανότητες της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων των κλάδων στους οποίους 

θα δραστηριοποιηθεί, τα οποία και δίνονται να της παράσχουν και να της 

εξασφαλίσουν προβάδισμα στην αγορά ή στις αγορές στόχους της. Η αναζήτηση 

στο εσωτερικό περιβάλλον της υπό σύστασης επιχείρησης οδήγησε στον εντοπισμό 

των εξής δυνάμεων: 

• Πολυετής εμπειρία των δύο εταίρων στα αντικείμενα. 

• Προγενέστερη επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Ν. Γεωργίου. 

• Άριστες σχέσεις με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

• Αυξημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. 

• Άριστη χρηματοοικονομική θέση και υψηλή ρευστότητα των εταίρων. 

• Ύπαρξη ευελιξίας στην οργανωτική δομή της εταιρίας τους. 

• Η δυνητικά υψηλή ποιότητα και διαφοροποίηση των προϊόντων της. 

• Ο διεθνής προσανατολισμός της επιχείρησης. 

• Οι άριστες εργασιακές σχέσεις.  

 

                                                 
19 Πηγή: M. Porter, Competitive Strategy, Ed. IRWIN, Boston University, 1981, pages 235 335.  
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• ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στους πιθανούς περιορισμούς 

που η επιχείρηση των αδερφών Γεωργίου μπορεί να αντιμετωπίσει στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή της κύριας ανταγωνιστικής στρατηγικής της καθώς και στην εφαρμογή 

των επιμέρους διαδικασιών και τακτικών στα πλαίσια της προσπάθειας της για 

υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου. Η αναζήτηση στο εσωτερικό 

περιβάλλον της υπό σύστασης επιχείρησης οδήγησε στον εντοπισμό των εξής 

αδυναμιών:  

• Απουσία από την εσωτερική της λειτουργία αυτόνομου και      

 οργανωμένου τμήματος έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. 

• Σχετική καθυστέρηση επί του παρόντος20 στην εκτέλεση της 

παραγωγικής διαδικασίας και κατά συνέπεια στους χρόνους παράδοσης 

των παραγγελιών λόγω ελλείψεων σε σύγχρονο πάγιο μηχανολογικό 

εξοπλισμό. 

• Αδυναμία υπέρβασης της τοπικής αγοράς. 

• Αδυναμία επί του παρόντος για τη δόμηση ικανού καναλιού διανομής. 

 

     Στόχο για τη διοίκηση της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”  αποτελεί η άμεση  

μετατροπή των αδυναμιών σε δυνάμεων μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών κινήσεων. 

     ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ευνοϊκές περιβαλλοντικές 

συνθήκες και καταστάσεις ικανές να επιφέρουν στην υπό παρουσίαση εταιρία 

επιχειρηματικά οφέλη και ανταμοιβές εφόσον κινηθεί προς αυτές με τους σωστούς 

χειρισμούς, κινήσεις και διαδικασίες. Η αναζήτηση στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης οδήγησε στον εντοπισμό των εξής ευκαιριών: 

• Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των αγορών για τα προϊόντα ξύλου και 

αλουμινίου με προορισμό την οικοδομή. 

• Η επέκταση των αγορών σε γειτονικές χώρες. 

• Η διεύρυνση του πελατολογίου. 

• Η δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής λόγω επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης. 

• Η Ενδυνάμωση του Ρόλου των κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και 

PVC αλλά και των υπολοίπων προϊόντων της εταιρίας των αδερφών 

                                                 
20 Πριν από την υλοποίηση της εν λόγω επενδυτικής πρότασης.  
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Γεωργίου, ως τμήμα του συνολικού προϊόντος “οικοδομής – κατοικίας” 

και ο υποχρεωτικός τους ουσιαστικά χαρακτήρας.  

 

      ΑΠΕΙΛΕΣ: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε συνθήκες επιχειρηματικής 

λειτουργίας ή εμπόδια η παρουσία των οποίων δύναται να εμποδίσει την “Η. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.”  από την επίτευξη των επιχειρηματικών της 

στόχων και σκοπών. Η αναζήτηση στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

οδήγησε στον εντοπισμό των εξής απειλών:  

 Η ταχύτατη αλλαγή και διακύμανση που χαρακτηρίζει τις τιμές των 

καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου παγκοσμίως. 

 Η αντιστροφή της διεθνούς τάσης σε σχέση με το συμβατικό τρόπο 

δόμησης της οικοδομής και των κατοικιών και η επιβολή νέων 

προδιαγραφών ως προς την ολοκλήρωση τους.  

• Η Ενίσχυση του Ανταγωνισμού μεταξύ των Υφισταμένων 

Επιχειρήσεων για τη διατήρηση των Μεριδίων Αγοράς τους. 

• Η Εμφάνιση Προϊόντων στην Παγκόσμια Αγορά μειωμένης τιμής από 

την Κίνα και τα Υπόλοιπα Ασιατικά Κράτη. 

      Στόχο για τη διοίκηση της  “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” αποτελεί η 

μετατροπή των απειλών του εξωτερικού της περιβάλλοντος σε επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών κινήσεων και η 

πλήρης αντιστοίχηση τους με τις επιχειρηματικές της δυνάμεις και ικανότητες. 

     ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Με βάση τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης και των στελεχών της υπό παρουσίαση επιχείρησης, όπως αυτά 

αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν προγενέστερα, η επιχείρηση των αδερφών 

Γεωργίου θα πρέπει να επιλέξει και να εφαρμόσει μία ή περισσότερες εκ των  

στρατηγικών ανταγωνισμού Εντατικής Ανάπτυξης “intensive growth strategy”21 και 

πιο συγκεκριμένα αυτές των:  

• Ανάπτυξης της αγοράς “Market development”. 

• Ανάπτυξης προϊόντος “Product Development”.   

        Οι στρατηγική αυτές αποτελούν στρατηγικές σταδιακής ενίσχυσης των 
πωλήσεων της επιχείρησης μέσα από τη βελτίωση των υπαρχόντων και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων σε υπάρχουσες και διεθνείς αγορές.  

 
                                                 
21 Πηγή: J. Wheelen & N. Hunger, Strategic Management and Business Policy, 10th Edition, Pages 
172 – 182, 2003.    
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 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

     Προβλέψεις βιωσιμότητας 

    Στο σημείο αυτό της μελέτης παρατίθενται οι προβλέψεις της εταιρείας για τα 5 

πρώτα έτη από την υλοποίηση της επένδυσης.  Λόγω του ότι η εταιρεία είναι υπό 

σύσταση, ουσιαστικά εξετάζεται η βιωσιμότητα της ίδιας της επενδυτικής πρότασης. 

    Για το σχηματισμό των μελλοντικών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως της 

εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προβλέψεις, που αφορούν μελλοντικές 

οικονομικές λειτουργίες αυτής στα πλαίσια των οποίων λαμβάνεται υπόψη το 

χρονοδιάγραμμα και το κόστος του επενδυτικού σχεδίου.  

     Καταρχήν, η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών εξαμήνων. Κατά 

το πρώτο εξάμηνο θα αρχίσει η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες 

και θα ολοκληρωθούν στα τέλη του δευτέρου εξαμήνου της κατασκευαστικής 

περιόδου. Η απόκτηση και εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού θα 

διαρκέσει δύο εξάμηνα και θα ολοκληρωθεί σταδιακά στα τέλη του δεύτερου και 

τρίτου εξαμήνου. Η ολοκλήρωση των ειδικών εγκαταστάσεων (βλέπε προηγούμενο 

τμήμα της παρούσης που αναφέρεται στην ανάλυση των δαπανών και στους 

σχετικούς πίνακες αυτών), θα διαρκέσει 12 μήνες και θα υλοποιηθεί σταδιακά στο 

δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του χρονοδιαγράμματος. Οι δαπάνες διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου συνολικού προϋπολογισμού 52.300€, θα ολοκληρωθούν 

σταδιακά στα τέλη του δεύτερου και τρίτου εξαμήνου. Στα τέλη του τρίτου εξαμήνου 

θα αποκτηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται το χρονοδιάγραμμα της επενδυτικής πρότασης 

και οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτήν ανά εξάμηνο της κατασκευαστικής 

περιόδου. 
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3ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ  910.700,0  50,0% 455.350,0  50% 455.350,0      

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΟΣ 

 
974.600,0      50% 487.300,0  50% 487.300,0  
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΕΙΣ 
27.000,0      50% 13.500,0  50% 13.500,0  

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  25.000,0          100

% 25.000,0  

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  

52.300,0      50% 26.150,0  50% 26.150,0  

ΣΥΝΟΛΟ 1.989.600,0    455.350,0    982.300,0    551.950,0  

• Πίνακας 20.  Χρονοδιάγραμμα της επένδυσης.  
 

      Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η εταιρία αρχίζει άμεσα την παραγωγή και 

εμπορία των προϊόντων της. Με βάση τις προβλέψεις οι οποίες έχουν σχηματιστεί 

για την πρώτη πενταετία μετά την υλοποίηση της επένδυσης η παραγωγή θα 

πραγματοποιείται σε 1 8ωρη βάρδια. Επιπρόσθετα, ο βαθμός απασχόλησης και 

παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας θα αυξάνεται με την πάροδο των ετών για 

να καταλήξει περίπου στο 70% στο τέλος της πρώτης πενταετίας.  

    Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται προβλέψεις σχετικά με το μέγεθος των 

πωλήσεων  των προϊόντων της εταιρείας.  Η εταιρεία αναμένεται να παράγει τα 

παρακάτω προϊόντα, που θα έχει τη δυνατότητα και να εμπορεύεται: 

 

 Γραμμή Προϊόντων Ξύλου: 

• Κουφώματα Ξύλου. 

• Εντοιχισμένες Κουζίνες Ξύλου. 

• Εντοιχισμένες Ντουλάπες Ξύλου. 
 Γραμμή Προϊόντων Αλουμινίου: 

• Κουφώματα Αλουμινίου. 

• Παράθυρα Αλουμινίου. 

• Μπαλκόνια Αλουμινίου.  

 

      Η πορεία των πωλήσεων για την πρώτη 5ετία μετά από την ολοκλήρωση της 

επενδυτικής πρότασης θα είναι ανοδική, με σταθερό ρυθμό της τάξης του 5%. Ο 

αυξητικός αυτός ρυθμός αναμένεται να συνεχιστεί και μετά από το χρονικό αυτό 

διάστημα σε μικρότερο ποσοστιαίο εύρος.  
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      Το μέγεθος των ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσεις της εταιρείας 

υπολογίστηκε με βάση τον όγκο των πωλήσεων και τις τιμές των προϊόντων. 

Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τη 

διακύμανση των παραγγελιών που αυτή θα δέχεται και θα υλοποιεί. Επιπλέον, στις 

τιμές των προϊόντων δεν έχει υπολογιστεί καμία αύξηση με την πάροδο των ετών και 

την ίδια στιγμή αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των 

προϊόντων του κλάδου.  Η παραπάνω διαδικασία κρίθηκε σκόπιμη στην κατεύθυνση 

εξαγωγής μετριοπαθών προβλέψεων.   

      Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η διοίκηση της 

εταιρίας φιλοδοξεί την ανάληψη έργων και την εκτέλεση παραγγελιών στο εξωτερικό 

(βλέπε προγενέστερη αναφορά της παρούσης).  

      Για το σχηματισμό των προβλέψεων των λογαριασμών εκμετάλλευσης και 

αποτελεσμάτων χρήσεως, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός 

τόσο του κόστους παραγωγής όσο και των λοιπών δαπανών που θα επιβαρύνουν 

το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. 

       Α΄ & B΄ύλες: Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική 

διαδικασία είναι συγκεκριμένες και αφορούν κατεργασμένη φυσική και συνθετική 

ξυλεία όπως επίσης ράβδους και προφίλ αλουμινίου και PVC. Οι προβλέψεις των 

πρώτων υλών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις προβλέψεις των πωλήσεων και τον 

ρυθμό μεταβολής αυτών. Επιπρόσθετα, στις προβλέψεις των οικονομικών στοιχείων 

της εταιρίας υπολογίστηκαν δαπάνες που αφορούν την προμήθεια βοηθητικών υλών 

όπως: Μηχανισμοί, κλειδαριές και μεντεσέδες σε βαθμό ο οποίος και θα καλύπτει τις 

ανάγκες μίας μονάδας παραγωγικής δυναμικότητας όπως αυτής των αδερφών 

Γεωργίου.  

       Πρόσθετο κόστος για την υπό παρουσίαση εταιρία προκύπτει από τη 

συμμετοχή των λοιπών εξόδων στο κόστος παραγωγής. Τα λοιπά έξοδα θα 

συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες εξόδων συντήρησης, βιομηχανικού νερού, 

ασφάλισης παγίων, συνεργείων καθαρισμού, κτλ, στα οποία θα υπόκειται η εταιρία.  

Μία επιπρόσθετη κατηγορία δαπάνης η οποία θα συμμετέχει στο κόστος 

παραγωγής είναι η καταναλωμένη ενέργεια που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για την 

παραγωγή των προϊόντων της. Το μέγεθος της δαπάνης αυτής θα μεταβάλλεται 

συναρτήσει του όγκου παραγωγής.  

       Από το σύνολο των προαναφερθέντων επιμέρους δαπανών θα προκύψει το 

κόστος παραγωγής, αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους συνθετικών στοιχείων 
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του κόστους παρατίθεται στο σχετικό παράρτημα της παρούσας οικονομοτεχνικής 

μελέτης. Σημειώνεται ότι στο κόστος παραγωγής δεν περικλείονται οι αποσβέσεις, οι 

οποίες υπολογίζονται και παρουσιάζονται ξεχωριστά.  

       Το κεφάλαιο κίνησης που θα απαιτηθεί μετά την υλοποίηση της επενδυτικής 

πρότασης έχει υπολογιστεί με βάση τις ημέρες δέσμευσης των αποθεμάτων 

πρώτων και βοηθητικών υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων και των 

πιστώσεων που παρέχει η εταιρία στους πελάτες της και αντίστοιχα αυτών που 

παρέχονται σε αυτήν από τους προμηθευτές της22. Το μέγεθος και οι μεταβολές του 

συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών. Το ετήσιο 

μέγεθος αυτού θα καλυφθεί μέσω πρόσθετων εισφορών των εταίρων καθώς και 

μέσω του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέο.  

      Όπως ήδη αναφέρθηκε στα πλαίσια της παρουσίασης του χρηματοδοτικού 

σχήματος της επένδυσης η εταιρία θα καλύψει του 30% του συνολικού κόστους της 

επένδυσης με τραπεζικό δανεισμό. Λεπτομερή στοιχεία που αναφέρουν τη διάρκεια 

του δανείου, το επιτόκιο καθώς και τα τοκοχρεωλύσια παρατίθενται στο σχετικό 

παράρτημα των πινάκων.  

     Όσον αφορά τις αποσβέσεις της εταιρείας που σχετίζονται με το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο, και με βάση τη νομοθεσία αυτές θα υπολογιστούν με τη χρήση 

της σταθερής μεθόδου για το χρονικό διάστημα της πρώτης 5ετίας που ακολουθεί 

της υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης.   

       Επιπρόσθετα, σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία των λογαριασμών 

προβλέψεων  εκμετάλλευσης αποτελούν τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης.  Έχει 

υπολογιστεί ότι και οι δύο λογαριασμοί εξόδων θα συνδέονται με την κλιμάκωση του 

κύκλου εργασιών και θα εκφράζονται σε ποσοστό του που θα προσεγγίζει το 5%. 

      Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτουν οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί 
εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης για την 5ετία που ακολουθεί την 

υλοποίηση της επένδυσης.  Στις γραμμές που ακολουθούν παρατίθενται οι σχετικοί 

πίνακες.  

  1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

796.500  876.150  955.800  1.035.450  1.115.100  

Μείον : Κόστος πωληθέντων  358.425  394.268  430.110  465.953  501.795  

                                                 
22 Ο υπολογισμός του έχει γίνει με βάση τη θεωρία και την πράξη της Χρηματοοικονομικής διοίκησης. 
Πηγή: Weston & Brigham, Financial management, investment analysis, pages: 301-421, 5th Ed, Mac 
Graw Hill, 1998.   
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ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

438.075  481.883  525.690  569.498  613.305  

Μείον : Εξοδα Διοίκησης  39.825  43.808  47.790  51.773  55.755  

Μείον : Εξοδα διάθεσης  39.825  43.808  47.790  51.773  55.755  

Μείον :  Φόροι & τέλη (εκτός 
φόρου εισοδήματος). 0  0  0  0  0  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 358.425  394.268  430.110  465.953  501.795  

Πλέον : διάφορα έσοδα  0  0  0  0  0  

Μειον : Λοιπές δαπάνες 0  0  0  0  0  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ 

358.425  394.268  430.110  465.953  501.795  

Μείον : τόκοι υφιστάμενων 
μακροπρόθεσμων δανείων 0  0  0  0  0  

Μείον : τόκοι 
κατασκευαστικής περιόδου 0  0  0  0  0  

Μείον : τόκοι 
μακροπρόθεσμων δανείων 
επένδυσης 

0  0  0  0  0  

Μείον : τόκοι 
βραχυπρόθεσμων δανείων 
επένδυσης 

0  0  0  0  0  

Μείον : Δόσεις leasing 0  0  0  0  0  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ  358.425  394.268  430.110  465.953  501.795  

Μείον : Αποσβέσεις 
(συνολικές) 83.578  83.578  83.578  83.578  83.578  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 274.847  310.690  346.532  382.375  418.217  

Μείον: Φόρος 
εισοδήματος 

79.159  87.075  94.991  102.907  110.823  

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  195.688  223.615  251.541  279.468  307.394  

• Πίνακας 21. Προβλεπόμενοι λογαριασμοί Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης πρώτης 
5ετίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.  

 
       Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι η 

προτεινόμενη επένδυση θα επιφέρει στους εταίρους της “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ .” όλα όσα επιδιώκουν με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που 

συνοπτικά περικλείονται στον υψηλό κύκλο εργασιών, τα σημαντικά κέρδη και την 
αυξημένη δυναμικότητα που παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διεκδικήσει 

επάξια τη θέση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και να αποσπάσει σταδιακά 

ένα σημαντικά εξελισσόμενο μερίδιο αγοράς. 
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (IRR) 

ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 

     Στην παρούσα ενότητα της οικονομοτεχνικής μελέτης αναλύονται τα 

αποτελέσματα της επένδυσης και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης που 

προκύπτει.  Λόγω του ότι η εταιρεία είναι υπό σύσταση, άρα δεν υπάρχει 

προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα, καταρτίζεται ο πίνακας των ταμειακών 

ροών της επένδυσης για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας της. 

       Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσας μελέτης, 

η προτεινόμενη επένδυση θα έχει αποτέλεσμα την κερδοφορία της επιχείρησης.  

Παράλληλα, η θετική χρηματοοικονομική εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στα ταμειακά 

αποτελέσματα της επιχείρησης.  Μάλιστα, όπως προκύπτει και από τον σχετικό 

πίνακα, από την εξαγωγή των ταμειακών ροών προκύπτει εσωτερικό βαθμός 

απόδοσης IRR= 17,63 περίπου, ο οποίος κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός.  Στην 

επόμενη σελίδα παρατίθεται ο πίνακας ταμειακών ροών της επιχείρησης για την 

επόμενη δεκαετία. 
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  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Ε Τ Η   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ         
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ            

  -2 -1 0 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ                            

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)                           

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ       358.425 394.268 430.110 465.953 501.795 537.638 573.480 609.323 645.165 681.008 

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)                           
Δαπάνες επένδυσης   455.350 1.534.250                     
                            

Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης       104.151 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 -
184.031 

                            

Σύνολο (Β)   455.350 1.534.250 104.151 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 9.985 -
184.031 

                            
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-
Β1)   -

455.350 
-

1.534.250 254.274 384.282 420.125 455.967 491.810 527.652 563.495 599.337 635.180 865.039 

                            

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ                           

                            
ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2)                           

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ                           

ΕΚΡΟΕΣ (Β2)                           
Δαπάνες επένδυσης                           
                            
Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης                           
                            
Σύνολο (Β)                           
                            
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-
Β2)                           

                            

ΔΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2   -
455.350  

-
1.534.250  254.274  384.282  420.125  455.967  491.810  527.652  563.495  599.337  635.180  865.039  
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
      Κατά πόσο τελικά βοήθησε ο 3200/2004 τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση? 
 
 
 Σκοπιμότητα της επένδυσης 

      Σκοπός της υπό παρουσίαση επενδυτικής πρότασης είναι η δημιουργία 

μίας άριστα εξοπλισμένης μεταποιητικής μονάδας οι λειτουργίες και 

δραστηριότητες της οποίας θα εκφράζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις σε σχέση 

με την επεξεργασία των πρώτων υλών και την παραγωγή τελικών προϊόντων. 

Για την “Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” κύριο μέλημα αποτελεί η 

απρόσκοπτη τροφοδοσία της υπό δημιουργία γραμμών παραγωγής της με 

πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και διαποίκλισης, η βελτιστοποίηση της ροής 

αυτών συναρτήσει της ζήτησης και η επίτευξη ενός σταθερού ρυθμού 

παραγωγής.  

      Κυρίαρχος στόχος για την υπό σύσταση επιχείρηση μέσα από την 

υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης παραμένει η ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα μέσω της αντιμετώπισης υφιστάμενων προβλημάτων του 

κλάδου δραστηριοποίησης της όπως οι διακυμάνσεις στην παραγωγική 

δυναμικότητα, το υψηλό κόστος των πρώτων υλών και γενικά το υψηλό 

κόστος παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά σε συνδυασμό με τον ισχυρό 

βαθμό της έντασης του ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των υφισταμένων 

επιχειρήσεων του κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνονται να  

επηρεάσουν τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα αυτής.  
       Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των συνθηκών του ανταγωνισμού και 

της ουσιαστικά επιτυχημένης εισόδου της στον κλάδο δραστηριοποίησης της 

η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης θα εξασφαλίσει στην επιχείρηση 

σημαντικά πλεονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων παρουσιάζονται και 

αναλύονται στις γραμμές που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση 

της επένδυσης θα παράσχει στην επιχείρηση: 

• Τη δυνατότητα λήψης και την ίδια στιγμή ποιοτικής εκτέλεσης μαζικών 

παραγγελιών. Η λήψη μαζικών παραγγελιών θα συμβάλλει στην επίτευξη 

σημαντικών οικονομιών κλίμακας και την ίδια στιγμή θα συμπιέσει τις τιμές 

απόκτησης των πρώτων και βοηθητικών υλών. 
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• Την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την 

εισαγωγή και χρήση στην παραγωγική διαδικασία σύγχρονου εξοπλισμού 

τελευταίας τεχνολογίας. Η αυτοματοποίηση αναμένεται να συρρικνώσει το 

κόστος παραγωγής και να δώσει επιπρόσθετα τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση για την εφαρμογή μίας ανταγωνιστικής  τιμολογιακής πολιτικής. 

• Την επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων κόστους συνεπεία των 

μειωμένων και ουσιαστικά βελτιωμένων τιμών απόκτησης των πρώτων 

υλών και υλικών λόγω της ικανότητας της για εκτέλεση μαζικών 

παραγγελιών (κάλυψη ζήτησης). 

• Την επιμήκυνση της κατασκευαστικής, παραγωγικής περιόδου και  τη 

διατήρηση σταθερού ρυθμού για αυτήν μέσω της λήψης παραγγελιών από 

επιχειρήσεις και ιδιώτες άλλων γεωγραφικών περιοχών της Χώρας και των 

γειτονικών Κρατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη η διοίκηση της επιχείρησης 

έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών με σημαντικούς εργολάβους 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς 

και με εργολαβικές επιχειρήσεις κατασκευής κατοικιών και οικοδομών στους 

Νομούς Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

• Τη συνέχιση της αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα επιτυχημένης 

επιχειρηματικής πορείας της οικογενειακής επιχείρησης του πατέρα τους κ. 

Ν. Γεωργίου, την αξιοποίηση της τεράστιας τεχνογνωσίας και εμπορικής 

υπεραξίας που αυτή έχει καταφέρει να αναπτύξει μέσα από την 

τριαντακονταετή λειτουργία της. 

• Την κάλυψη του ήδη δημιουργημένου πελατολογίου και ουσιαστικά τη 

βελτίωση του προσφερόμενου προς αυτό χαρτοφυλακίου προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω της παροχής σύγχρονου, ποιοτικού προϊόντος, ικανού 

προς κάλυψη και των πιο υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. 

• Την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης μίας ευέλικτης και 

αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής αφενός λόγω της ισχυρής 

παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης και αφετέρου λόγω των 

οικονομιών κλίμακας που η υλοποίηση της επένδυσης θα επιφέρει. 

• Την ενίσχυση του πλάτους και του βάθους του προϊοντικού 
χαρτοφυλακίου της επιχείρησης μέσα από την παραγωγή μίας 

σημαντικής σειράς προϊόντων ξύλου και αλουμινίου. Η ενίσχυση του 
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προϊοντικού χαρτοφυλακίου τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των 

πωλήσεων και κατά συνέπεια του κύκλου εργασιών (Ακαθάριστα Έσοδα 

από Πωλήσεις της Επιχείρησης).   

• Τη βελτίωση της Χρηματοοικονομικής Θέσης της επιχείρησης μέσω της 

ενισχυμένης  Ρευστότητας αυτής.  

• Τη βελτίωση των όρων λήψης μεσομακροπρόθεσμων δανειακών  

κεφαλαίων συναρτήσει της δυναμικής επιχειρηματικής της παρουσίας και 

αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής της θέσης.  

• Σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της επιχείρησης συνεπεία της 
σταθερής βελτίωσης των ταμειακών ροών – cash flows23 της 
επιχείρησης και μεγέθυνση της επιχειρηματικής αξίας αυτής.  

 
 
 

                                                 
23 Βλέπε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας που αναφέρεται στην Οικονομική Βιωσιμότητα της 
επιχείρησης.  
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