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Εγκύκλιος  

 

Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 

( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών 

λειτουργιών και κεντρικών αγορών ). 

 

 

1. Θεσµικό πλαίσιο.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004, µεταξύ των 

επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται µε τα κίνητρα του, περιλαµβάνονται 

και αυτά που αναφέρονται στην « 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 λειτουργιών, 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 ». 
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2. Προϋποθέσεις.  

 

Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 βάσει 

του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) θα πρέπει να συντρέχουν, µεταξύ άλλων, οι 

εξής προϋποθέσεις :  

 

i.   Φορέας του επενδυτικού σχεδίου να είναι  

 

- επιχείρηση Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  α΄ ή  β΄ βαθµού 

- συνεταιρισµός 

 

ii. Το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου να αφορά είτε την ανέγερση και 

εκµετάλλευση  

 

- βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και 

βιοµηχανικές ζώνες, 

- χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών 

- κεντρικών αγορών  

- σφαγείων 

 

είτε τη µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων για  

 

- χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 

- εκθεσιακών κέντρων 

- κεντρικών αγορών  

- σφαγείων 

 

3. Καθορισµός των εννοιών της Κεντρικής Αγοράς και των χώρων 

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.   

 

Για την ερµηνευτική προσέγγιση των όρων της ¨ Κεντρικής Αγοράς ¨ και 

των ¨χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών ¨, έννοιες που µπορεί 

να αποτελέσουν αντικείµενα υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων αλλά που 

ωστόσο ούτε στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ούτε και σε συναφή 

νοµοθετικά κείµενα δεν προσδιορίζεται το περιεχόµενό τους, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη, πέραν της γραµµατικής διατύπωσης, κριτήρια που 
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αναφέρονται στην τήρηση βασικών αρχών του επενδυτικού νόµου π.χ. 

βιωσιµότητα των επενδύσεων κλπ, στην εκπλήρωση των τιθέµενων σκοπών 

του, στην ερµηνεία άλλων σχετικών διατάξεων π.χ. ενισχυόµενες δαπάνες 

κλπ.  

Παράλληλα η επενδυτική πρόταση οφείλει να καταγράφει µε σαφή τρόπο τις 

συγκεκριµένες ενισχυόµενες δραστηριότητες µε ποινή απένταξης εκ των 

υστέρων, όπως άλλωστε ορίζεται και στο άρθρο 10 του Ν. 3299/2004.   

 

α. Έννοια «Κεντρικής Αγοράς». 

 

 Ειδικότερα µε την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων που 

αποσκοπούν στην δηµιουργία Κεντρικής Αγοράς επιδιώκεται  η κατασκευή 

µόνιµων εγκαταστάσεων σε ειδικά διαµορφωµένους γεωγραφικά χώρους 

στους οποίους θα αναπτύσσεται και θα λειτουργεί θεµατικού τύπου αγορά, 

δηλαδή παρουσίαση και διάθεση προϊόντων ενός εξειδικευµένου κλάδου 

οικονοµικής δραστηριότητας ή ευρύτερα προϊόντων που εντάσσονται σ΄ ένα 

συγκεκριµένο τοµέα της οικονοµίας π.χ. πρωτογενής τοµέας ( αγορά 

προϊόντων γης, θάλασσας κλπ. ), δευτερογενής τοµέας π.χ. βιοτεχνικά, 

βιοµηχανικά προϊόντα,  τοµέας τουρισµού (λαϊκή τέχνη κλπ. ) αλλά 

ενδεχοµένως και αγορά προϊόντων που χαρακτηρίζουν µια συγκεκριµένη 

περιοχή. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν επιπρόσθετα  

βοηθητικούς χώρους ( γραφεία, αποθήκες κλπ. ) µε τους οποίους θα 

διευκολύνεται η λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς π.χ. διαχείριση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, µεταφορά και απρόσκοπτη τροφοδοσία των επί 

µέρους καταστηµάτων κλπ.  

 

Βασικός προσανατολισµός των συγκεκριµένων επενδύσεων αποτελεί  η 

συγκέντρωση, η αγορά και η πώληση σε ένα ενιαία διαµορφωµένο χώρο µιας 

οµογενοποιηµένης κατηγορίας προϊόντων έτσι ώστε µε την διαδικασία της 

λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς να επιτυγχάνεται πρωτίστως 

σταθερή ποιότητα που θα συνοδεύεται επιπλέον µε σηµαντικά οφέλη των 

επιχειρηµατικών µονάδων ( µείωση του κόστους εγκατάστασης – ενοίκια, 

λειτουργικά έξοδα, του µεταφορικού κόστους κλπ. ) αλλά και των κατοίκων 

– αγοραστών της ευρύτερης περιοχής (επαρκής πληροφόρηση,  δυνατότητα 

σύγκρισης οµοειδών προϊόντων  κλπ. ). 
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Ο αριθµός των απαιτούµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων δεν µπορεί να 

αποτελέσει µία επιπρόσθετη ελάχιστη προϋπόθεση για την ένταξη ενός 

αντίστοιχου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, ωστόσο 

όµως θα πρέπει να είναι ικανός για την βιωσιµότητα της επένδυσης ενώ 

παράλληλα το µέγεθός του θα εξετάζεται σε συνάρτηση  µε τα πληθυσµιακά 

δεδοµένα αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής π.χ. διαφορετικές 

ανάγκες καλύπτει η δηµιουργία Κεντρικής Αγοράς σε µια µεγάλη επαρχιακή 

πόλη σε σχέση µε έναν µικρό ορεινό δήµο.  

 

Η υιοθέτηση αντίθετα, ως περιεχόµενο της έννοιας της ¨ Κεντρικής Αγοράς ¨ 

ενός χώρου κτιριακών υποδοµών εντός των οποίων θα διενεργούνται 

εµπορικές συναλλαγές προϊόντων και αγαθών που εντάσσονται σε 

διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας  ¨ πολυ – θεµατικού 

τύπου αγορά ¨ π.χ.  πώληση προϊόντων πρωτογενή τοµέα παράλληλα µε του 

δευτερογενή – φρούτα, είδη αλιείας, είδη ρουχισµού, υποδηµάτων, 

ηλεκτρικά είδη κλπ., δεν συνάδει µε τις επιλογές και τις ιεραρχήσεις του 

επενδυτικού νόµου, αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά προσιδιάζουν περισσότερο 

στην έννοια των  ¨Εµπορικών Κέντρων ¨ η δηµιουργία όµως των οποίων δεν 

περιλαµβάνεται µεταξύ των υπαγόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3299/2004.  

 

β. Έννοια των «χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών».   

 

 Τα επενδυτικά προγράµµατα που αφορούν την δηµιουργία χώρων 

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οφείλουν να συµβάλλουν, µεταξύ 

άλλων, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης 

κοινωνίας εντός των ορίων της οποίας υλοποιούνται, στην αύξηση του 

βαθµού της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση τοµέων της τοπικής 

οικονοµίας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου 

αυτού, στην παρουσίαση των πολιτιστικών εκφράσεων τόσο της σηµερινής 

εποχής όσο και σηµαντικών περιόδων της ιστορικής διαδροµής  καθώς και εν 

γένει στην προαγωγή της πολιτισµικής ζωής. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται λειτουργίες και εκδηλώσεις που θα 

πραγµατοποιούνται εντός των χώρων αυτών αλλά και µε αφορµή τη 

δηµιουργία των επενδύσεων αυτών:  

 



 5 

� Παρουσίαση εκθεµάτων που προβάλλουν τον χαρακτήρα της περιοχής 

ή την ιστορία του χώρου. 

 

� ∆ιοργάνωση ηµερίδων, διαλέξεων µε ευρύτερο αλλά και ειδικό 

περιεχόµενο π.χ. σχετικές µε το σκοπό του συνεταιρισµού.  

 

� Εκδηλώσεις, συναθροίσεις µε αφορµή την αναβίωση ή διατήρηση 

τοπικών εθίµων, σηµαντικών γεγονότων της περιοχής κλπ., 

παραδοσιακοί λόγοι, γιορτές κρασιού κλπ. 

 

� Εκθέσεις µορφών τέχνης, καλλιτεχνών, π.χ. εκθέσεις βιβλίου 

ζωγραφικής,  κλπ. 

 

 Αποκλείονται συνεστιάσεις, χοροί, διοργανώσεις γάµων, βαπτίσεων, 

εορταστικών εκδηλώσεων και πάσης φύσεως δραστηριότητες που ανήκουν 

συνήθως σε χώρους ¨ κέντρων διασκεδάσεως ¨.  

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 
1.  Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  

 των Περιφερειών της χώρας  
 
2.  Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)  

 
 
 
ΕΕσσωωττεερριικκήή  δδιιααννοοµµήή    
            11..        ΓΓρρααφφεείίοο      ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΑΑλλοογγοοσσκκοούύφφηη  

22..    ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  κκ..  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΦΦώώλλιιαα  
33..        ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΜΜοουυσσοουυρροούύλληη  
44..    ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιααςς  κκααςς  ΜΜάάννττωωςς  ΜΜιιχχααλλοοπποούύλλοουυ  
55..    ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΈΈγγκκρριισσηηςς  κκααιι  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

--  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς    κκααιι  ΈΈγγκκρριισσηηςς  ΕΕππεεννδδυυττιικκώώνν  ΣΣχχεεδδίίωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  κκααιι  ΕΕκκττααµµιιεεύύσσεεωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΤΤεεκκµµηηρρίίωωσσηηςς  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  ΝΝοοµµιικκώώνν  ΘΘεεµµάάττωωνν  
--  ΤΤµµήήµµαα  ΦΦοορροολλοογγιικκώώνν  ΚΚιιννήήττρρωωνν  

              66..        ΓΓρρααφφεείίοο  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  ΠΠοολλίίττηη  


