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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Σκοπός του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός
επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων
επενδυτικών σχεδίων, από Ελληνικές και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης
και τεχνογνωσίας. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των
20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο
επιλέξιμης επένδυσης.

ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Οι φορείς μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της

Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας. Οι φορείς δεν
μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του N. 3894/2010.

Επιπλέον οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν
να κάνουν χρήση:
α) του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης
υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, ή
β) της φορολογικής απαλλαγής

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην
ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει
τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος
καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

-Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών
και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, καθώς και η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου
β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια,
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
γ. Η 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.
δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια)
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

- Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών
γνώσεων,
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ

35%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
35%
Θεσσαλία
35%
Ήπειρος
35%
Δυτική Ελλάδα
35%
Πελοπόννησος
35%
Βόρειο Αιγαίο
35%
25%
Δυτική Μακεδονία
Ιόνιοι Νήσοι
25%
Κρήτη
25%
25%
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
20%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10%
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
10%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
20%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ
20%

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Υποβολές ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
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