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ΠΡΟΣ 

Ως Πίνακα Αποδεκτών 

   

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξειδίκευση των ενισχυόµενων δαπανών για 
τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011. 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 α) του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011). 

  β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το 

άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

  γ) Του Π.∆. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ Α΄165).  

  δ) Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία  Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης 

και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής 

Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213). 
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  ε) Του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ A΄211) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64), 50/2010 

(ΦΕΚ Α΄89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170). 

 στ) Του Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄154). 

 ζ) Της υπ΄αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄1642) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  Παναγιώτη  Ρήγα». 

  η) Του Κανονισµού  (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 

ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 

και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

 

2. Τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα 2007-2013 (2006/C 54/08). 

 

3. Το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την 

Καινοτοµία (2006/C 323/01). 

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

                                                           
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Ά ρ θ ρ ο   1 

Ορισµοί 

 

1. Ως «υλικά περιουσιακά στοιχεία» (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011) νοούνται 

τα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται µε τα κτήρια, τη µονάδα παραγωγής, τα µηχανήµατα 

και τον εξοπλισµό. 

 

2. Ως «άυλα περιουσιακά στοιχεία» (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του ν. 3908/2011) νοούνται: 

α) τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τη µεταφορά τεχνολογίας, µέσω της 

απόκτησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή µη νοµικά 

κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένων της απόκτησης σηµάτων 

συµµόρφωσης και της προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού, και 

β) τα στοιχεία που συνδέονται µε συµβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόµενες από 

εξωτερικούς συµβούλους, όπως οι δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 

πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης, 

δαπάνες µελετών για τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών διαδικασιών, την τυποποίηση 

των διαδικασιών, έρευνες αγοράς κ.ά., εφόσον oι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν 

συνεχόµενη ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές 
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δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νοµικών 

συµβουλών ή διαφηµιστικές υπηρεσίες. 

 

3. Ως «µελέτες και αµοιβές συµβούλων» (άρθρο 3 παρ. 2 περ. θ του ν. 3908/2011) 

νοούνται αυτές που αφορούν την παρακολούθηση του υποβαλλόµενου και υλοποιούµενου 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

4. Στα «έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας» (άρθρο 3 παρ. 1 

περ. γ του ν. 3908/2011) περιλαµβάνονται η εφαρµοσµένη έρευνα ή πειραµατική ανάπτυξη, 

σύµφωνα µε την ορολογία του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η 

απόκτηση και  επικύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας. 

Ως «εφαρµοσµένη έρευνα ή πειραµατική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο 

συνδυασµός, η διαµόρφωση και η χρήση υφισταµένων επιστηµονικών, τεχνολογικών, 

επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και 

διατάξεων για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους ή υπηρεσίες. 

Η εφαρµοσµένη έρευνα δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις 

που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιητικές µεθόδους, 

υφιστάµενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι 

τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις. 

 

5. Ως «επιλέξιµο κόστος ή επιλέξιµη δαπάνη» νοείται το σύνολο των δαπανών που 

δύνανται να ενισχυθούν σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.3908/2011. 

 

6. Ως «ενισχυόµενο κόστος ή ενισχυόµενη δαπάνη» νοείται το τµήµα των επιλέξιµων 

δαπανών το οποίο τελικώς ενισχύεται λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών, κατά 

κατηγορία δαπανών, του άρθρου 3 του ν.3908/2011. 

 

7. Οι δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα της 

παρούσας, σε συµφωνία και µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Το εν λόγω Παράρτηµα 

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   2 

Ενισχυόµενες δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Οι ενισχυόµενες δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία δύνανται να αφορούν: 

 

α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων και των 

συνδεδεµένων µε αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες 
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διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 

σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

β) Την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική 

µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

(1) η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

(2) αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 

(3) η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

(4) αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 

 

γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών 

µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας καθώς και των φορτηγών 

ψυγείων µόνον εφόσον αποτελούν αναπόσταστο στοιχείο της µονάδας.  

 

δ) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων 

και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηµατοδοτική µίσθωση 

περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης. 

∆εν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

µεταφορικών µέσων και τεχνικών εγκαταστάσεων. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

1. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α της παρούσας, προκειµένου να 

αποτελούν ενισχυόµενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει: 

 α) να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού, 

  β) να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση, 

  γ) να αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά και 

 δ) να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαµβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

2. Οι δαπάνες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β της παρούσας, 

πρέπει να συναρτώνται άµεσα µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο, να αποτελούν 

αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και ενισχύονται µόνο για επενδυτικά σχέδια Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων. 
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3. Το κόστος των ενισχυόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για µελέτες και αµοιβές συµβούλων 

 

Οι δαπάνες που αφορούν µελέτες και αµοιβές συµβούλων πρέπει να αποτελούν 

αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του επιλέξιµου κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Το 

ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) του ενισχυόµενου κόστους αυτών.  

 

 

Ά ρ θ ρ ο  5 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για έργα και προγράµµατα Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτοµίας 

 

1. Τα έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας αποτελούν ενισχυόµενες 

δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον:  

  α) σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, 

 β) πραγµατοποιούνται εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και 

 γ) εκτελούνται από την επιχείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε ερευνητικά 

ιδρύµατα και φορείς ή  µε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρµοσµένη έρευνα δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου, προσαυξανόµενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες µονάδες για µεσαίες επιχειρήσεις και 

είκοσι (20) εκατοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ. 

 

3. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου για µεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ενισχυόµενου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου για µικρές επιχειρήσεις. 

 

4. Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

 α) Για εφαρµοσµένη έρευνα: 
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 (1) ∆απάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο 

βαθµό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια). 

 

  (2) ∆απάνες για αγορά ή για µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης οργάνων και 

εξοπλισµού στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν 

τέτοια όργανα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιµου βίου 

τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες απόσβεσης που 

αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τους 

υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων. 

 

  (3) Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το 

ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέξιµο µόνο το κόστος τις απόσβεσης που αντιστοιχεί στη 

διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, µε βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων. 

 

 (4) ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 

αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιµή της αγοράς, εφόσον δεν 

υπάρχει στοιχείο αθέµιτης σύµπραξης, καθώς και οι δαπάνες για συµβουλευτικές και 

ισοδύναµες υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα. 

 

 β) Για δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: 

 

 (1) Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονοµής του δικαιώµατος στο πλαίσιο της 

αρχικής έννοµης τάξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και 

διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την 

παραχώρηση του δικαιώµατος. 

 

 (2) Οι δαπάνες µετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την απονοµή 

ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. 

 

 (3) Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος 

κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, έστω 

και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  6 

Έναρξη ισχύος 

 

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β'). 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1.  Εθνικό Τυπογραφείο 

(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄). 

 

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 

 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη 

 

3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

 των Περιφερειών της χώρας. 

 

Κοινοποίηση 

 

1. Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική ∆/νση Φορολογίας 

∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) 

 

2. Invest in Greece 

Μητροπόλεως 3  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου 

      4.  Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κας Αδαµαντίας Μιχαλοπούλου 
      5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

         Όλα τα Τµήµατα 
    6.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Κατάταξη δαπανών σε κατηγορίες 

 
Προσαρτηµένο στην υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
 

 Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1 ΚΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) 

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7 
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (του άρθρου 3 παρ 1β Ν. 
3908/2011) 

8 
ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ (του άρθρου 3 παρ 1αβ Ν. 3908/2011) 

 Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ    

9 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ του άρθρου 3 παρ 2 θ του Ν. 3908/2011 (µόνο για ΜΜΕ) 

10 ΑΛΛΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του 
άρθρου 3 παρ 1β Ν. 3908/2011 (µόνο για ΜΜΕ) 

  Γ. ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

11 ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

14 ΑΫΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 ∆. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

15 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (µόνο για ΜΜΕ) 
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