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Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή
Σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, η επιτυχία μιας στρατηγικής οικονομικής
ανάπτυξης εξαρτάται, κυρίως από τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών και
οικονομικών δυνάμεων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στον έλεγχο όλων των
απαραίτητων μέτρων πολιτικής. Η κοινωνική συναίνεση σε ένα σχέδιο οικονομικής
ανάπτυξης προϋποθέτει ότι αυτό διέπεται από τις αρχές της άμβλυνσης των
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η μακροχρόνια και συνεπώς, βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη δεν απαιτεί μόνο σεβασμό στο περιβάλλον και στις μελλοντικές
γενιές, αλλά και άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, οι οποίες
καθίστανται εφικτές σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανάπτυξης και προόδου. Η
εμπειρία έχει καταδείξει ότι η κοινωνική συναίνεση, επί των προγραμμάτων
οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση
μακρόπνοων σχεδίων οικονομικής ανάπτυξης. Προσπάθειες επιβολής συνολικών ή
επί μέρους οικονομικών μέτρων και πολιτικών που βρίσκουν αντίθετους τους
κοινωνικούς εταίρους έχουν περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.
Η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος στο δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα
μπορεί να χαρακτηρισθεί συνολικά, ως επιτυχημένη, όσον αφορά στην επίτευξη του
στόχου της οικονομικής μεγέθυνσης (αύξηση του συνολικού και κατά κεφαλή
Α.Ε.Π.). Η τελευταία δεκαετία έδειξε, ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε θέση να
συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη εθνικών οικονομικών στόχων, όπως αυτόν της
ένταξης της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
(Ο.Ν.Ε.).
Ο νέος στόχος, που πολύ σωστά πλέον τίθεται στη χώρα μας, της σύγκλισης της
οικονομίας μας με τις αναπτυγμένες οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (E.E.) θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συναίνεσης και
αποδοχής, που ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, θα είναι και η άμβλυνση των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν στην πορεία ένταξης
της χώρας μας στην Ο.Ν.Ε. και όχι μόνο εξ αιτίας αυτής. Επίσης, η συμμετοχή της
Ελλάδος στην Ενιαία Ευρώπη θα πρέπει να συμβάλει στην αναβάθμιση της
δημοκρατικής λειτουργίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη αποδοχή από τους λαούς της.

Γ~ Κ.Π.Σ.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, της περιόδου
2000-2006, δείχνει ότι η ελληνική πολιτεία αρχίζει να λαμβάνει υπόψη της την
ανάγκη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του προγράμματος
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η συμμετοχή της Ο.Κ.Ε., με γνωμοδοτήσεις, στο
στάδιο του συνολικού σχεδιασμού ήταν πολύ σημαντική αλλά δεν της ζητήθηκε και η
ανάλογη συμμετοχή στα επί μέρους (τομεακά) προγράμματα ανάπτυξης.
Ενθαρρυντική, όμως, είναι η συμμετοχή της Ο.Κ.Ε. στην υλοποίηση αυτού του
προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης, της χώρας, που για πρώτη φορά καθιερώνεται
και θεσμικά σε όλα τα επίπεδα, 11 τομείς και 13 περιφέρειες και 4 Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η καθιέρωση του δικαιώματος
θεσμικού ελέγχου της διαδικασίας υλοποίησης αυτού του σχεδίου οικονομικής
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ανάπτυξης στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
όπως πλέον έχει καθιερωθεί να ονομάζεται το Γ~ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(Κ.Π.Σ.).
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης είναι ολοκληρωμένα διαρθρωτικά προγράμματα
οικονομικής ανάπτυξης και αποτελούν το βασικό εργαλείο της ευρωπαϊκής
περιφερειακής και διαρθρωτικής πολιτικής. Χρηματοδοτούνται κατά το ήμισυ,
περίπου, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και αποσκοπούν στη διεύρυνση των
παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
των αγορών.
Το Γ~ Κ.Π.Σ., που υλοποιείται στο διάστημα 2000-2006, έχει στόχο την οικονομική
και κοινωνική συνοχή, με κύριες προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα, την
απασχόληση, μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών. Η συμβολή των
κοινωνικών φορέων στην υλοποίηση του Γ~ Κ.Π.Σ., που αποτελεί τη σημαντικότερη
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση για την Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια, είναι
επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της ορθής και δημοκρατικής διαχείρισης και της
αξιοποίησης των σημαντικότατων διαρθρωτικών, εθνικών και ιδιωτικών πόρων που
θα χρηματοδοτήσουν τα έργα του Γ~ Κ.Π.Σ.
Ο σχεδιασμός του Γ~ Κ.Π.Σ. έχει ενσωματώσει την εμπειρία της εφαρμογής των δύο
πρώτων φάσεων διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (Α΄ και
Β΄ Κ.Π.Σ.) και των μεταβολών που συντελέσθηκαν στο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον κατά τις φάσεις αυτές και συνοδεύθηκε από διεργασίες μεταρρύθμισης
των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, με στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Γ~Κ.Π.Σ.
χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση νέων κανόνων, όσον αφορά στους στόχους
παρεμβάσεων, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων,
καθώς και την εταιρική σχέση, την προσθετικότητα και αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής των διαρθρωτικών πολιτικών.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος Ν.3299/2004 αντικαθιστά το Ν.2601/1998 που
αφορά στην «ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας». Προηγήθηκε τροποποίηση του προαναφερόμενου
αναπτυξιακού νόμου, αναφορικά με τις διαδικασίες και τις παρεχόμενες προς τους
επενδυτές δυνατότητες με το Ν. 3219/2004, ο οποίος όμως σε σύντομο διάστημα
καταργήθηκε, με εξαίρεση τις διατάξεις που εξασφάλιζαν τη λειτουργία του θεσμικού
πλαισίου επιχορηγήσεων και κινήτρων.
Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος στο υφιστάμενο
καθεστώς επιχορηγήσεων /επιδοτήσεων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
επικεντρώνονται:


στην αποδέσμευση των επιχορηγήσεων από τις θέσεις εργασίας και στην
εισαγωγή του ιδιαίτερου κινήτρου για την επιδότηση του κόστους της
δημιουργούμενης από την επένδυση απασχόλησης.



στην κατάργηση της διάκρισης παλαιών και νέων επιχειρήσεων.



στη μείωση του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής, από 40% σε 25%.
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στην αύξηση των επιδοτήσεων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
μπορεί να φθάσουν μέχρι και το 55%, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές καθώς και
σε νομούς με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο ή ίσο του 65% του μ.ό της Ε.Ε.



στη συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης του υποβληθέντος επενδυτικού
σχεδίου και στην επέκταση καθόλη τη διάρκεια του έτους της δυνατότητας
υποβολής αιτήσεων.



στη δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής της επιδότησης, η οποία όμως δεν
θα υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης, στη σχετική απόφαση υπαγωγής,
επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
προσαυξημένης κατά 10%.



στη διεύρυνση των επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων, με την ένταξη
νέων δραστηριοτήτων που αφορούν τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.



στον ορισμό ελαχίστου κόστους για όλα τα είδη των ενισχυόμενων
επενδύσεων και ο καθορισμός των 100 χιλιάδων ευρώ ως κατώτατο όριο για
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο νέος νόμος εφαρμόζεται σε μία περίοδο όπου υπάρχει η γενικότερη άποψη ότι
το σύστημα των επιδοτήσεων και των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις
δεν οδηγεί από μόνο του στο επιθυμητό αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Η μέχρι σήμερα
εφαρμογή των διάφορων, κατά περιόδους, αναπτυξιακών νόμων είχε αποτελέσματα
κατώτερα των προσδοκιών. Ως βασικότεροι συντελεστές, για μία πορεία βιώσιμης
και αειφόρου ανάπτυξης με σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας,
έχουν αναδειχθεί παράγοντες όπως: η εξασφάλιση σταθερού μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η κατάργηση της
πολυνομίας, η απλοποίηση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, η
ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα εξουσίας
και η εξάλειψη των συνθηκών στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση διαπιστώνει επίσης ότι η αειφόρος ανάπτυξη σε
εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφερειών είναι συνάρτηση της δυνατότητας των
τοπικών και περιφερειακών φορέων να υιοθετήσουν στρατηγικούς στόχους για την
περιφερειακή οικονομία, την επιτάχυνση της εισαγωγής νέας τεχνολογίας και
καινοτομιών, την αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και την
διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και γενικώς της ικανότητας των δημοσίων
υπηρεσιών και των αντιπροσωπευτικών φορέων να συνεργαστούν.
Μία σημαντική διαφοροποίηση του αναπτυξιακού νόμου, από τα ισχύοντα μέχρι
σήμερα, είναι η αποσύνδεση της επιχορήγησης του κόστους της επένδυσης από τον
αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης. Η ρύθμιση αυτή οδηγεί στην
έκφραση μιας άποψης ότι με την αποσύνδεση της επιδότησης από τον αριθμό των
δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης, ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν
συνδέεται από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης. Επίσης,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και την επιδίωξη της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης σε συνάρτηση με την αύξηση της
απασχόλησης μέσα από τη δημιουργία νέων σταθερών και πλήρους απασχόλησης
θέσεων εργασίας.
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Με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης,
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας,
την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη της
περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη
ενισχύσεων:
Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου επενδυτικά σχέδια
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
(α)

Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού
ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού
σχεδίου.

(β)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού.

(γ)

Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας
της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή
από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την
πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου
αφορολόγητου αποθεματικού.

(δ)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία,
τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης
τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.

Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων, παρέχονται εναλλακτικά ως εξής:
(α)

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

(β)

Φορολογική απαλλαγή

(γ)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αναλυτικά στα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ενισχύεται:
1. Η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον
τριών αστέρων (3*), πρώην Β' τάξης.
2. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών
μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή
ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους
μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
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3. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών
μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, σε
κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον
εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων
(2*), πρώην Γ' τάξης. Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους
για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό
τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ'
τάξης.
4. Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων
χώρων, νέων χρήσεων επί κοινοχρήστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστov κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
5. Η μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
6. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών
οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης.
7. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.
8. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.
9. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
10. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών
αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') .
11. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκόλφ.
12. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
13. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας.
14. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού-αθλητικού
τουρισμού.
15. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν
οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το
τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων κατ΄ ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης
σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας.
16. Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για
την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
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Παρεχόμενες ενισχύσεις
Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3
παρέχονται κατά περιοχή οι ακόλουθες ενισχύσεις:
Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τα ποσοστά του
πίνακα:
Κατηγορία
επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή
Α
Β
Γ
Δ1
Δ2
Δ3
0%
18%
30%
35%
40%
40%
0%
13%
25%
35%
35%
35%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
30%
30%
35%
35%
40%
40%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

Στα παραπάνω ποσοστά, εκτός των επενδύσεων των περιοχών όπου εξαντλείται το
όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εκτός των επενδύσεων της
κατηγορίας 5, προστίθεται επιπλέον ποσοστό 5% συνολικά, εφόσον συντρέχει μία ή
και περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:


Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ)



Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α ή ΑΑ τάξης)



Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα



Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων



Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου.



Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)



Φορέας νεοϊδρυόμενος θεωρείται η επιχείρηση όταν δεν έχει παρέλθει έτος
από την σύστασή της ή την έναρξη επιτηδεύματος μέχρι το χρόνο υποβολής
αίτησης υπαγωγής της. Δεν θεωρούνται νεοϊδρυόμενοι φορείς εταιρίες που
προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή από
συγχώνευση εταιρειών ή και ατομικών επιχειρήσεων ή εκείνες που
απορρόφησαν άλλη εταιρία ή ατομική επιχείρηση ή κλάδο άλλης, καθώς και
εκείνες που απορροφήθηκαν από άλλη εταιρία.
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Ή εναλλακτικά:
Φορολογική απαλλαγή κατά τα ποσοστά του πίνακα:
Κατηγορία
επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή
Α
Β
Γ
Δ1
Δ2
Δ3
0%
50%
100% 100% 100% 100%
0%
50%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ή εναλλακτικά:
Επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά τα ποσοστά
του πίνακα:
Κατηγορία
επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή Περιοχή
Α
Β
Γ
Δ1
Δ2
Δ3
0,0%
18,4%
35,1%
40,0%
45,5%
48,1%
0,0%
18,4%
33,2%
40,0%
45,5%
45,5%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
35,0%
35,0%
40,0%
40,0%
45,5%
48,1%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%

Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να υπερβούν τα ποσοστά του
εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την
Κοινοτική νομοθεσία παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15%, εκτός των
επιχειρήσεων του τομέα των μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσοστό
ανά νομό, βάσει του κριτηρίου του κατά κεφαλή Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος
(ΑΕΠ) σε Μονάδες Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης με βάση τα τελευταία
διαθέσιμα, έτους 2001, στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ως
εξής:


Για τους παραμεθόριους νομούς Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σάμου,
Σερρών, Φλώρινας, Χίου, καθώς και για τους νομούς με κατά κεφαλή ΑΕΠ
μικρότερο ή ίσο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ιδίου έτους 2001, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή
και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.



Για νομούς με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ιδίου έτους 2001, παρέχεται
επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση
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του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%)
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται να υπερβούν
το 55%.
Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν
να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το 50% αυτών.
Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ
το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
(α) για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100%
του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
(β) για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου
ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
(γ) για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται
το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.
Αν για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία έκδοσης
της απόφασης υπαγωγής αρχίζει ύστερα από τη λήψη της έγκρισης αυτής.
Επίλογος
Παρόλο που ο αναπτυξιακός νόμος συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των
τουριστικών επενδύσεων εντούτοις δεν μπορεί από μόνος του να δώσει την λύση σε
σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ορθώνονται απέναντι και στα
προηγούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.
Με άλλα λόγια χωρίς την απαραίτητη οικονομική ανάλυση δεν εξασφαλίζεται η
επίτευξη του στόχου μακροπρόθεσμα που είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Στόχος είναι η βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και όχι η απορρόφηση
των πόρων σε επενδύσεις που δεν επιβιώνουν λόγω έλλειψης στρατηγικού
σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πρέπει να συντονιστούν οι δράσεις της
κυβέρνησης που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη
διευκόλυνση των επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των στοιχείων δικαιολογούν μεν αισιοδοξία
για την ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας από τους Έλληνες
επιχειρηματίες, αναδεικνύουν όμως για μια ακόμη φορά το δομικό πρόβλημα των
αντικινήτρων στην προσέλκυση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων.
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