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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» χαρακτηρίζονται οι επενδύσεις, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους 

βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά 

αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και 

την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την 

εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς 

οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται ανάλογα με τα παρεχόμενα κίνητρα στις ακόλουθες κατηγορίες: 

«Στρατηγικές Επενδύσεις 1», «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής 

σημασίας», «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές 

Επενδύσεις». 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

α) Κίνητρα Χωροθέτησης  
(Αρθρο 7) 

i. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια 

Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν 

ενιαίων εκτάσεων, εκτός από τα δημόσια ακίνητα που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Υπο προϋποθέσεις εντάσονται και εως 

1 μη όμορη έκταση.  

ii. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας των υποπερ. ββ) και βγ) της 

περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2, τις επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των 

επιχειρήσεων της υποπερ. εβ) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 και της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, 

που προβλέπεται για κάθε περίπτωση της παρ. Γ του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011 στην οποία  ανήκουν οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων 

ορίζεται σε μηδέν κόμμα έξι (0.6), ο οποίος δύναται να προσαυξηθεί 

αιτιολογημένα μέχρι μηδέν κόμμα εννιά (0,9). 

iii. Για τις επενδύσεις στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και 

τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών 

δραστηριοτήτων (Data Centres), ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής 

δόμησης, που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. Γ του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011 ορίζεται σε μηδέν κόμμα οχτώ (0.8) και το ανώτατο 

επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%). 

iv. Επενδυτικά σχέδια για τα οποία εγκρίνεται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., οφείλουν από την 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους να εφαρμόζουν σχέδιο αρχών 

βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση των κριτηρίων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής 

και Εταιρικής Διακυβέρνησης («Environmental, Social and Corporate 

Governance - ESG»). 

 

β) Φορολογικά κίνητρα 
(Αρθρο 8) 
 

i. Το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ημερομηνία 

του χαρακτηρισμού τους, συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται 

στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 



   

παρέχεται σε όλες τις Στρατηγικές Επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ο 

φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση του παγιωμένου συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής, 

εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής. 

ii. Προβλέπεται η δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται 

στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 

πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της 

νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή 

αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο 

αποθεματικό, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης 

φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ο φορέας 

μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής 

μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος 

χρήσης του κινήτρου.  

iii. Θεσπίζεται η δυνατότητα επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων των 

παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με 

προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 

4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός 

συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο 

τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα 

τοις εκατό (40%). Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των 

μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, 

προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

 

γ) Κίνητρο ταχείας 
αδειοδότησης 
(Αρθρο 9) 

 

Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την 

εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, 

συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 

σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.  

Οι προθεσμίες αυτές εκκινούν από την υποβολή του φορέα επένδυσης στη 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πλήρους φακέλου για εκάστη απαιτούμενη 

άδεια ή έγκριση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει την τυπική 

πληρότητα και τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου με την απόφαση 

της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και μέσα σε 

προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή μπορεί να 

ζητήσει μια (1) φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για την 

ολοκλήρωση του φακέλου. Κατόπιν, διαβιβάζει στην αρμόδια αδειοδοτούσα 

αρχή αίτηση και τον οικείο φάκελο για την έκδοση της άδειας, έγκρισης ή 

γνωμοδότησης. 

 



   

δ) Κίνητρα ενίσχυσης 
δαπανών 
(Αρθρο 10) 

Παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, που συνίστανται στην 

παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων 

δαπανών. Συγκεκριμένα:  

i. Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων 

με αναπηρία, η οποία, αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 5.000.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.  

ii. Ενίσχυση για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία, αθροιζόμενη με άλλες 

τυχόν κρατικές ενισχύσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει (α) για έργα που 

αφορούν κυρίως τη βιομηχανική έρευνα τα ΕΥΡΩ 20.000.000 ανά επενδυτικό 

σχέδιο, (β) για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη τα ΕΥΡΩ 

15.000.000 ανά επενδυτικό σχέδιο και (γ) για μελέτες σκοπιμότητας και 

προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα ΕΥΡΩ 7.500.000 ανά 

επενδυτικό σχέδιο. 

iii. Τα επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στις «Εμβληματικές Επενδύσεις 

Εξαιρετικής Σημασίας», της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, δύνανται, με 

απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με 

την ακόλουθη μορφή: 

α) Της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού 

από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και 

προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών, 

β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην 

κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

γ) της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

 

Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε 

βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία  

Ετήσιες 

Μονάδες 

Εργασίας 

(ΕΜΕ)  

Συνολικός 

προϋπολογισμός  

Κίνητρα (διαζευκτικά ή 

σωρευτικά)  

αα. Στρατηγικές Επενδύσεις 

1  

 
άνω των ΕΥΡΩ 

75.000.000 

 

- Κίνητρα χωροθέτησης (Αρθ.7)  

-  Σταθεροποίηση φορολογικού 

συντελεστή (§1, Αρθ.8)  

-  Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9) 

αβ. Στρατηγικές Επενδύσεις 

1  

τουλάχιστον 

75 νέες ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

40.000.000 

- Κίνητρα χωροθέτησης (Αρθ.7)  

-  Σταθεροποίηση φορολογικού 

συντελεστή (§1, Αρθ.8)  

-  Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9) 

- Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 

και για ενισχύσεις σε έργα έρευνας 

και ανάπτυξης) (Αρθ.10)  

 



   

βα.Στρατηγικές Επενδύσεις 

2   

αφορά σε έναν (1) ή 

περισσότερους από τους 

τομείς της αγροδιατροφής,  

έρευνας και καινοτομίας, 

βιοτεχνολογίας,  πολιτιστικής 

και δημιουργικής βιομηχανίας, 

ρομποτικής,  

τεχνητής νοημοσύνης, 

ιατρικού τουρισμού, 

διαχείρισης απορριμμάτων και 

αποβλήτων, διαστημικής  

βιομηχανίας ή είναι 

μεγαλύτερος από είκοσι 

εκατομμύρια (20.000.000) 

ευρώ και η επένδυση έχει ως  

σκοπό τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της 

επιχείρησης ή την παροχή 

υπηρεσιών υπολογιστικού  

νέφους («cloud computing»). .  

Ανεξαρτήτως 

ορίου  

 

άνω των ΕΥΡΩ 

20.000.000 

 

- Φορολογικά κίνητρα (Αρθ.8) 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9) 

- Ενίσχυση δαπανών  (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 

και για ενισχύσεις σε έργα έρευνας 

και ανάπτυξης)  (Αρθ.10) 

 

ββ .  Στρατηγικές Επενδύσεις 

2  

 

τουλάχιστον 

50 νέες ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

30.000.000 

- Φορολογικά κίνητρα (Αρθ.8)  

-  Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

-  Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) 

(Αρθ.10)  

βγ. Στρατηγικές Επενδύσεις 

2  εντός Οργανωμένων 

Υποδοχέων Μεταποιητικών και 

Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων  

τουλάχιστον 

40 ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

20.000.000 

- Φορολογικά κίνητρα (Αρθ.8)  

-  Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

-  Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) 

(Αρθ.10)  

γ .Εμβληματικές Επενδύσεις 

Εξαιρετικής Σημασίας  

 

Ανεξαρτήτως 

ορίου  
Ανεξαρτήτως ορίου  

-  Κίνητρα χωροθέτησης (Αρθ.7) 

- Φορολογικά κίνητρα (Αρθ.8) 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9) 

- Ενίσχυση δαπανών (Αρθ.10) 

Περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση 

(στο 100% στις Ζώνες 

Απολιγνιτοποίησης και στο 80% 

εκτός αυτών)  

δα .Στρατηγικές  Επενδύσεις 

ταχείας αδειοδότησης  

τουλάχιστον 

30 νέες ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

20.000.000 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

-  Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) 

(Αρθ.10)  

δβ. Στρατηγικές Επενδύσεις 

ταχείας αδειοδότησης  που 

αποτελούν μέρος επένδυσης, η 

οποία έχει , ήδη, χαρακτηριστεί 

τουλάχιστον 

30 νέες ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

10.000.000 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

-  Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ) 

(Αρθ.10) 



   

ως στρατηγική κι έχει 

ολοκληρωθεί η υλοποίησή της  

δγ. Στρατηγικές Επενδύσεις 

ταχείας αδειοδότησης  

αποτελούν υφιστάμενες 

επενδύσεις,  στρατηγικές ή μη, 

οι οποίες προβαίνουν σε 

αναδιάρθρωση ή 

εκσυγχρονισμό ή επέκταση 

των εγκαταστάσεών  

διατηρούνται 

κατά βιώσιμο 

τρόπο 

τουλάχιστον 

εκατό (100) 

υφιστάμενες 

ΕΜΕ  

άνω των ΕΥΡΩ 

15.000.000 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

 

εα .  Αυτοδίκαια 

εντασσόμενες Στρατηγικές 

Επενδύσεις :   

Σημαντικά  

Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος («Important  

Projects of Common European 

Interest [IPCEI])) 

Ανεξαρτήτως 

ορίου  

άνω των ΕΥΡΩ 

20.000.000 

- Σταθεροποίηση φορολογικού 

συντελεστή (Αρθ.8) 

- Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9) 

εβ.  Στρατηγικές επενδύσεις 

χωρικής οργάνωσης των 

επιχειρήσεων» ,  οι οποίες 

αφορούν στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών πάρκων του 

ν.3982/11 σε έκταση 

τουλάχιστον  (500) 

στρεμμάτων  

Ανεξαρτήτως 

ορίου  

άνω των ΕΥΡΩ 

10.000.000 

- Κίνητρα χωροθέτησης (Αρθ.7)  

-  Φορολογικά κίνητρα (Αρθ.8)  

-  Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)  

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΩΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» 

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής 

Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2 και τα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει. Η 

αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  

 

I. Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) 

Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει ιδίως, την ταυτότητα του 

επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης 

και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε 

σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της συνολικής επένδυσης και 

των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 2 σχετικά 

με τη δημιουργία νέων ετήσιων μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, 

την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική προστασία, τον καθολικό 

σχεδιασμό, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί 

μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. 

 

II. Στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης τόπου υλοποίησης επένδυσης 

Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης 

δικαιώματος επιφάνειας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή μισθωτήρια 



   

συμβόλαια ή προσύμφωνα μίσθωσης συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας από το αρμόδιο 

Υποθηκοφυλακείο ή, σε περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή όπου έχει 

ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, συνοδευόμενα από αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου των 

ακινήτων ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα 

επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 και δεκαπέντε (15) 

ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων με την 

αίρεση της μη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις στρατηγικές επενδύσεις του παρόντος Μέρους. 

Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω προσυμφώνων μίσθωσης, τα συνοδευόμενα έγγραφα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί εντός μηνός πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της παρ. 1 και ο φορέας 

της επένδυσης οφείλει, μετά την απόφαση χαρακτηρισμού της επένδυσής του ως 

στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε., να μετατρέψει τα προσύμφωνα μίσθωσης σε μισθωτήρια συμβόλαια και 

να συμπεριλάβει αυτά τα μισθωτήρια συμβόλαια στον επενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο της παρ. 2 

του άρθρου 17 προς τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.).  

 

III. Προϋπολογισμός επένδυσης 

Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων, καθώς και της 

δομής χρηματοδότησης κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού έργου και κατά την περίοδο 

λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης («comfort letter») ή επιστολής απόδειξης επάρκειας 

κεφαλαίων («proof of funds»), για την περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων («funds») από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά 

οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση ενδεχομένων 

άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας 

 

IV. Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση χρήσεων γης 

Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο και 

τεκμηρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του μεγέθους και της έντασης αυτών, καθώς και των όρων και 

περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική 

οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact 

assessment), σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική 

παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των 

γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η 

ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής προσαρμογής του φυσικού, οικιστικού και οικονομικο 

κοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών 

οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.  

 

V. Εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.» 

Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με: 

αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, 

προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, 

ββ) τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηματικό, 

βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον φορέα 

της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Διοίκησης στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 

 

VI. Αποδεικτικό καταβολής της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 



   

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής, που 

καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη 

του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών 

Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να 

είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα 

χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), 

καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από τη 

συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική 

πρόταση. Σε περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. 

επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής. 

 

VII. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα 

φάκελο είναι ακριβή και αληθή. 

 

VIII. Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών 

Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών απαραίτητα στοιχεία 

προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων 

προϋποθέσεων συμβατότητας προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 

2014, σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 

(L 187), μόνο αν η αίτηση χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης 

περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 8 και 10. 

 

 

Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής 

1. Μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

κατάθεσης του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αξιολογεί και γνωμοδοτεί σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων του 

άρθρου 2, την πληρότητα του φακέλου και των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων του άρθρου 

12, τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και μία επιτελική σύνοψη 

της επενδυτικής πρότασης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της 

επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα κι 

εμπιστευτικά από τον φορέα επένδυσης και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε 

τρίτο) σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια διαβούλευση 

το κοινό και τους συναρμοδίους φορείς. Η διαβούλευση διαρκεί δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

3. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών 

προτάσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

της παρ 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), ενώ παραμένει υποχρεωτική για τα επιχειρηματικά 

πάρκα. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναλύονται και λαμβάνονται 

υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

4. Η γνωμοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης 

διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία διαβιβάζει 



   

περαιτέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Σ.Ε.Σ.Ε. και προετοιμάζει την οικεία 

συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε.  

5. Για τις υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις, των οποίων οι φορείς επένδυσης αιτούνται ενισχύσεων 

για έργα έρευνας και ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10, η «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» διαβιβάζει την επιτελική σύνοψη της επενδυτικής 

πρότασης, τη μελέτη αγοράς και τα ειδικά εμπορικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος, 

καθώς και την τεκμηρίωση του φορέα της επένδυσης σχετικά με την τεχνολογική ή ερευνητική και την 

καινοτομική υφή της, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία εντός τριών (3) ημερών 

απαντά για τη δυνατότητα ανάθεσης ή μη σε εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιητών 

Αξιολογητών/ΜΠΑ, που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Τ. 

6. Στην ίδια ως άνω προθεσμία εκδίδεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, 

με την οποία η επενδυτική πρόταση ανατίθεται σε έναν εμπειρογνώμονα του Μητρώου Πιστοποιητών 

Αξιολογητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Τ., εξειδικευμένο στον συγκεκριμένο τομέα της αξιολογούμενης 

επενδυτικής πρότασης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την πλήρωση ή μη των προυποθέσεων 

των άρθρων 6 και 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Καινοτομίας κοινοποιείται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η 

οποία εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών διαβιβάζει πλήρη φάκελο με την επενδυτική πρόταση στη 

Γ.Γ.Ε.Κ.  

7. Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει εισήγηση, την οποία υποβάλλει στο Τμήμα Καινοτομίας της Διεύθυνσης 

Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Κ. 

8. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση ανάθεσης, η Γ.Γ.Ε.Κ. υποχρεούται να 

διαβιβάσει τη γνώμη της, δια της εισηγήσεως του ως άνω εμπειρογνώμονα, καθώς και να επιστρέψει 

πλήρη τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της για τη σύνταξη σχετικής γνώμης ή 

παρόδου άπρακτης της ως άνω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» δύναται να επιλέγει η ίδια διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής».  

 

 

 

Απόφαση Χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής 

1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση του εισηγητικού 

φακέλου στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση για 

τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, για την υπαγωγή της σε μία από τις κατηγορίες του 

άρθρου 2 με βάση το προϋπολογισθέν κόστος υλοποίησης ή τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, καθώς και για τα 

χορηγούμενα κίνητρα.  

 

2. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις μεταβάλλει ουσιωδώς, παρά 

μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνώμη της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Η 

περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόμο 

υπεύθυνο.  

 

Για την εφαρμογή της παρούσας, αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί μετά από απόφαση της 

Δ.Ε.Σ.Ε. στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ως μη ουσιώδης μεταβολή νοείται η μεταβίβαση του συνόλου της επένδυσης σε έτερο 

νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του αρχικού Στρατηγικού 

Επενδυτή, ο οποίος αναφέρεται στην ως άνω απόφαση ένταξης της ΔΕΣΕ.  Στην περίπτωση αυτή το νέο νομικό πρόσωπο 

οφείλει να γνωστοποιήσει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων την πραγματοποιηθείσα μεταβολή 

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς κι από Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αλλαγής του σχεδίου 

χρηματοδότησης της επένδυσης, όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση ένταξης της Δ.Ε.Σ.Ε.  

 



   
Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβολής του επενδυτικού σχεδίου, για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί μετά 

από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ο επενδυτής οφείλει να γνωστοποιήσει τη μεταβολή στην 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η οποία εντός δέκα ημερών από τη λήψη της 

γνωστοποίησης ενημερώνει τον επενδυτή για το ουσιώδες ή μη της μεταβολής και ακολούθως για την αναγκαιότητα ή μη 

έκδοσης σχετικής απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. Ο επενδυτής σε περίπτωση αναγκαιότητας έκδοσης νέας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. 

μετά από σχετική γνώμη της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» οφείλει εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών να υποβάλει εκ νέου πλήρη φάκελο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος 

καταβάλλοντας το 1/3 της αμοιβής, που αναφέρεται στο άρθρο 12. 

 

3. Για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται 

στο άρθρο 2, και: 

(α) την οικονομική βιωσιμότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, και τη φερεγγυότητα 

του επενδυτή, 

(β) την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, 

(γ) την προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση κατά βιώσιμο τρόπο της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 

(δ) την ουσιώδη τόνωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εξαγωγικής δραστηριότητας 

της χώρας, 

(ε) τη συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοικονομικό 

υποσύστημα, 

(στ) τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο». 

 

4. Ειδικά για την οικονομική βιωσιμότητα και τη χρηματοοικονομική επάρκεια της επενδυτικής πρότασης 

εξετάζονται στοιχεία όπως: 

 α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης ή υποστήριξης, 

 β) η οικονομική κατάσταση του φορέα επένδυσης μέσω ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών, 

 γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τομέα δραστηριοτήτων, 

που αποτελεί το αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ` ανώτατο όριο, 

 δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα επένδυσης κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή να 

συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του (comfort letter), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέσμευσης, καθώς και, σε 

περίπτωση επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds) από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, 

 ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης μέσω βεβαίωσης διεθνούς ή εγχώριου οργανισμού αξιολόγησης, και 

 στ) η τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα της επένδυσης από αντίστοιχα έργα. 

 

 5. Ως κρίσιμο χρονικό σημείο για την αξιολόγηση της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής μίας επενδυτικής 

πρότασης σε μία από τις κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων του άρθρου 2, θεωρείται ο χρόνος υποβολής της σχετικής 

αίτησης υπαγωγής από τον φορέα της επένδυσης. 

 

 
 

Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» εφόσον, 

σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:  

αα) Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, 

εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου. 

αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων. 

αγ) Έργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται να 

διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 



   
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.). 

αδ) Έργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α’ 

149). 

αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειαςαπό Α.Π.Ε. 

β) Έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ. 

Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε) της περ. α) μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά στην κατηγορία της περ. γ) της παρ. 1 του 

άρθρου 2 ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και να λάβουν τα παρεχόμενα στην κατηγορία αυτή 

κίνητρα, εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την 1η.11.2021. 

 

 

 


