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 ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας  για έξοδο από την κρίση 

                                                  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ                 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

                                                   ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ 
 Ατομικές επιχειρήσεις 

 Εμπορικές εταιρίες 

 Συνεταιρισμοί 

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες 

 Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις καθώς και θυγατρικές αυτών 

 

 ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ; 

 
 Δημιουργία νέας μονάδας 

 Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

 Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας 

 Εξολοκλήρου αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας 

 Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει σταματήσει την 

λειτουργία της  
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 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ  

- Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων. 

- Εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 

3αστέρων. Απαραίτητη προϋπόθεση : η πάροδος 5ετίας από την έναρξη 

λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου 

εκσυγχρονισμού 

- Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει 

αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3 αστέρων. 

- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3αστέρων. 

- Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή 

διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 

τουλάχιστον 2 αστέρων. 

- Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 

- Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί 

λιμένες, θεματικά πάρκα, κλπ.) 

- Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού. 

 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 

 Τραπεζικό Δάνειο 

 Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών 

 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
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 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

- Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών 

και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του 

συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του 

τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, 

ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές 

δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι 

χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80% 

- Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις) 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής 

διακίνησης 

- Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

- Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές 

γνώσεις 

- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και 

εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης 
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Μισθολογικό Κόστος 

 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους 

i. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων 

Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου 

δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής 

ii.  η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας 

iii.  υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την 

πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες 

Επιχειρήσεις. 
 

 

Λοιπές κατηγορίες δαπανών 

 

- Αμοιβές συμβούλων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ενισχύονται μόνο νέες 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του 

συνολικού ενισχυόμενου κόστους) 

- Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 

100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια 

διπλασιάζονται. 

- Δαπάνες καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αφορούν σε 

προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 

100.000ευρώ. 

- Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας 

- Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
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 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 

καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του 

φορέα : 

 για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ 

 για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς 

συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ 

 για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα 

χιλιάδων (150.000) ευρώ 

 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 

4019/2011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

 

 ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 Φορολογική απαλλαγή 

 Επιχορήγηση 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 Επιδότηση κόστους για την δημιουργία απασχόλησης 

 Σταθερός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 
 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών. 
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Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ και τον ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΝΟΜΟ καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνηση 

μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 28210 28810 , 6932 725779 

Email: pantelis.petsetakis@gmail.com 

info@taxbusiness.gr 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Εμπορικό Κέντρο ΕΡΜΗΣ 11-19 

ΚΤΙΡΙΟ Β, ΓΡΑΦΕΙΟ Κ15 

 

Website: http://taxbusiness.gr/ 
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