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Άρθρο 76 «Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων 
στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)». 
 
1.α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής 
τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, 
αποδεδειγμένα, το50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία 
ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2018. 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του N. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 31 
Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του 
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. 
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 30 Ιουνίου 2017, από το Φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών 
δαπανών και πληρωμών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση 
υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης 
στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής 
κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται 
πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. 
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 3299/2004. 
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 
των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του 
Ν. 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 
2.α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3908/2011 παρατείνεται: 
αα. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής 
έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
 
ββ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση 
υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014. 
 
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή 
και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.δ. 33/2011 (Α΄ 83). 
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