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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΗΣ SPIRAL CONSULTING GROUP 
 
 
«ΘΕΡΜΟ» ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!    
 

   Θερμό αναμένεται το φετινό καλοκαίρι αναφορικά με τις 
επιχειρησιακές ενισχύσεις! Ενώ ήδη έχουν προκηρυχθεί 4 
προγράμματα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας, έχουν 
ανακοινωθεί και τουλάχιστον άλλα 4∗, που αφορούν τόσο την 
ενίσχυση νέας, όσο και υφιστάμενης επιχειρηματικότητας.  
Ειδικότερα, την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι δυνατή η 

υποβολή αιτήσεων υπαγωγής: 
1. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενίσχυση 

Επιχειρηματικότητας Νέων» που αφορά στην 
επιδότηση με 50 - 60%, νέων επιχειρηματιών για τη 
δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. 

2. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών» που αφορά στην 
επιδότηση με 50 – 60%, γυναικών νέων επιχειρηματιών 
για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. 

3. Στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες 2009» που αφορά στην ενίσχυση 
ανέργων με 15.000 – 18.000€ για τη δημιουργία της 
δικής τους επιχείρησης. 

4. Στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες – Νέοι Επιστήμονες  2009» που 
αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων με 15.000€ 
στο επαγγελματικό τους ξεκίνημα.  

Επιπλέον, αναμένεται άμεσα η έναρξη των κάτωθι: 
1. «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»  

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που 
αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων με 
55% - 65% στα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

2. «Πράσινη Επιχείρηση 2009» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης και υπηρεσιών, με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

                                            
∗ Η Spiral επισημαίνει τα σημαντικότερα προγράμματα ενίσχυσης που 
αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 
 
3. «Μετεγκατάσταση 2009» του Υπουργείου Ανάπτυξης 

που αφορά στην ενίσχυση 50 – 60%, υφιστάμενων 
επιχειρήσεων του τομέα παραγωγής και μεταποίησης 
για την μετεγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, 
Τεχνοπόλεις ή άλλης μορφής ΒΕΠΕ. 

4. «Πράσινες Υποδομές 2009» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που αφορά στην ενίσχυση κατά 30 – 60% 
επιχειρηματικών σχεδίων νέων και υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, στον τομέα της διαχείρισης ή 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

Η Spiral μπορεί να αναλάβει όλο το πλαίσιο διαχείρισης των 
προαναφερόμενων προγραμμάτων: από την αίτηση υπαγωγής 
και την οργάνωση των προμηθειών, έως την παροχή 
επιλέξιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την τελική 
εκταμίευση.  
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα τρέχοντα 

προγράμματα επιχειρησιακών ενισχύσεων στο 
www.spiral.com.gr/TaNeaMas.htm .  

 
 

 
 
 
 

http://www.spiral.com.gr/TaNeaMas.htm
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:  
ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                        
 
   Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία σύντομη και περιεκτική 
επισκόπηση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με όλες τις 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, έτσι ώστε ο εκάστοτε επενδυτής 
να μπορεί να αξιολογήσει επιμελώς όλες τις δυνατότητες που 
παρέχονται από το ευρύτερο χρηματοδοτικό περιβάλλον για 
την ενίσχυση των επιχειρηματικών του πρωτοβουλιών. 
    
Σκοπός και είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων 
Ο σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου εστιάζει στην ισόρροπη 

περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω μίας 
σειράς ενισχύσεων: 

1. Παροχή χρηματικού ποσού ή/και επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 

2. Φορολογική απαλλαγή 
3. Επιδότηση της απασχόλησης. 
 
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια 
Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια από 

όλους τους τομείς παραγωγής, κατανεμόμενα σε 2 Κατηγορίες, 
προκειµένου να οριστούν οι παρεχόµενες ενισχύσεις: 

1. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα και 
ειδικότερα: στους κλάδους των βιομηχανικών ορυκτών 
και αδρανών υλικών, της μηχανικής αγροτικής 
καλλιέργειας και εκμετάλλευσης,  της τυποποίησης 
γεωργικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων, των 
γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπίου, βιολογικής 
καλλιέργειας, ιχθυοτροφείου και κτηνοτροφικής 
παραγωγής (Κατηγορία 2). 

2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα και 
ειδικότερα: στους κλάδους αξιοποίησης βιομηχανικών 
ορυκτών, της μεταλλευτικής, της μεταποίησης, της 
παραγωγής ενέργειας, της παραγωγής βιομάζας, της 
αφαλάτωσης νερού, της μετεγκατάστασης 
βυρσοδεψείων (Κατηγορία 2, εκτός από την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας που ανήκουν 
στην Κατηγορία 1). 

3. Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού και 
ειδικότερα: για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση 
ξενοδοχειακών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων οργανωμένων κατασκηνώσεων, την 
ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση ιαματικών πηγών, 
συνεδριακών και χιονοδρομικών κέντρων, τουριστικών 
λιμένων, γηπέδων γκολφ, θαλασσοθεραπείας, αθλητικού 
τουρισμού, θεματικών πάρκων και αυτοκινητοδρομίων 
(Κατηγορία 1, εκτός από τα θεματικά πάρκα και τις 
ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν στην Κατηγορία 2). 

4. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα: 
στις μεταφορές για τη δημιουργία εμπορευματικών 
σταθμών, υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας, στην 
ηλεκτρονική για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών 
και ανάπτυξης λογισμικού, στην έρευνα για τη 
δημιουργία εργαστηρίων, στην παροχή υπηρεσιών 
προηγμένης τεχνολογίας (Κατηγορία 1). 

5.  Ειδικά επενδυτικά σχέδια και ειδικότερα: στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προσαρμογή 
φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγή κ.ά. (Κατηγορία 1). 

Επιπλέον, στο νόμο μπορούν να υπαχθούν και επιχειρήσεις 
που ασκούνται στην αλλοδαπή στους κλάδους της 
μεταποίησης και της γεωργικής εκμετάλλευσης θερμοκηπίων, 
κτηνοτροφίας και σύγχρονης αλιείας. 
 

 
 

 
Ενισχυόμενες δαπάνες 
Οι δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν αφορούν: 
1. Κτίρια 
2. Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων 
3. Μηχανήματα και εξοπλισμός 
4. Μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση 
5. Μελέτες 
6. Μεταφορά και μετεγκατάσταση εξοπλισμού 
7. Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και διακίνησης 

εμπορευμάτων 
8. Εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στη παραγωγή 
9. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
11. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
12. Δικτυακές υποδομές. 
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   Διαίρεση περιοχών 
   Οι παρεχόμενες ενισχύσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον 
τόπο εγκατάστασης των υπαγόμενων επιχειρήσεων. Έτσι, η 
ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 3 περιοχές: 

1. Περιοχή Α΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών 
των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

2. Περιοχή Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 
Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας 
Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους 
Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), 
τους Νοµούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς) καθώς και 
τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 
(Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας). 

3. Περιοχή Γ΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράµας, 
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της  
Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας) καθώς και τους 
Νοµούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 

 
      

 
 

Τα ποσοστά ενισχύσεων 
Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιλέξει την παροχή 

χρηματικού ποσού ή/και την επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, τότε τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως 
εξής: 

1. Περιοχή Α΄ - Κατηγορία 1 - 20% - Κατηγορία 2 - 15% 
2. Περιοχή Β΄ - Κατηγορία 1 – 30% - Κατηγορία 2 - 25% 
3. Περιοχή Γ΄ - Κατηγορία 1 - 40% - Κατηγορία 2 - 35%. 
Για τις μεσαίες επιχειρήσεις (βλ. παρακάτω) παρέχεται 

επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 10%, ενώ στις μικρές και πολύ 
μικρές 20%. 
Στην περίπτωση που επιλεχθούν η φορολογική απαλλαγή ή 

η επιδότηση της απασχόλησης, τα ποσοστά επιδότησης 
κυμαίνονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 

 
Προϋποθέσεις και περιορισμοί 
Για να υπαχθούν στο νόμο τα προαναφερόμενα επενδυτικά 

σχέδια θα πρέπει να υπερβαίνουν: 
- Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότερα από 250 

άτομα) τα 500.000€ 
- Για τις μεσαίες επιχειρήσεις (50-250 άτομα) τα 250.000€  
- Για τις μικρές επιχειρήσεις (10-50 άτομα) τα 150.000€  
- Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα) τα 

100.000€.  
Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή ορίζεται στο 25% (κατ’ 

ελάχιστον). 
Κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ενισχυθεί με 

περισσότερα από 20 εκ. ευρώ και ορίζεται η 8ετία, ως το 
χρονικό διάστημα υποχρεωτικής υπαγωγής της επιχείρησης 
στις διατάξεις του νόμου. 
 
Κριτήρια υπαγωγής 

   Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται κυρίως µε τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τα χαρακτηριστικά του επενδυτή και την εµπειρία του 
2. Τη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων  
3. Την πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού  
4. Την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου  
5. Τις προοπτικές κερδοφορίας της νέας επιχείρησης  
6. Την αύξηση της απασχόλησης  
7. Την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης  
8.  Τη συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  
9. Την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο  
10. Την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών 
11. Τη συµβολή της επένδυσης οικονοµική ανάπτυξη. 
12. Άλλα ειδικά κριτήρια. 
Σε κάθε περίπτωση βασικός άξονας θετικής αξιολόγησης 

στην έγκριση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα εγκριθούν, 
αποτελούν ο καινοτομικός χαρακτήρας της επένδυσης και η  
προοπτική βιωσιμότητάς της. 
Η Spiral αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση για την 

υπαγωγή επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 
3299/2004.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ TIPS 
 
   Επίλυση προβλημάτων 
Η διατύπωση βασικών ερωτημάτων, καθώς και η 

αμφισβήτηση κρίσιμων υποθέσεων είναι μέρος της διαδικασίας 
επίλυσης προβλημάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από 4 
βήματα: 

1. Αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος 
2. Διατύπωσή του 
3. Εύρεση της λύσης του  
4. Εφαρμογή της λύσης. 
Και τα 4 βήματα είναι εξίσου σημαντικά, ωστόσο η 

διατύπωση των προβλημάτων είναι η πλέον ελλειμματική στην 
επιχειρησιακή πρακτική. 

 Για να αποφευχθούν οι λάθος διατυπώσεις και κατά 
συνέπεια οι λάθος λύσεις στα προβλήματα των επιχειρήσεων, 
οι μάνατζερ καλούνται να ενεργοποιήσουν την κριτική τους 
σκέψη: 

1. Στην επιλογή των σωστών ενδιαφερόμενων - 
εμπλεκομένων μερών. Θα πρέπει πάντοτε να 
αμφισβητείται τουλάχιστον μία υπόθεση για κάθε βασικό 
ενδιαφερόμενο, καθώς και να επισημαίνονται 
τουλάχιστον 2 ενδιαφερόμενοι. 

2. Στον ορισμό του προβλήματος. Είναι σημαντικό να 
παράγονται τουλάχιστον 2 τελείως διαφορετικές 
διατυπώσεις των προβλημάτων. 

3. Στη διατύπωση του προβλήματος. Θα πρέπει πάντοτε το 
πρόβλημα να διατυπώνεται τόσο με τεχνικές, όσο και με 
ανθρώπινες - φυσικές μεταβλητές. 

4. Στον καθορισμό των ορίων του προβλήματος. Τα όρια 
του εκάστοτε προβλήματος θα πρέπει να επεκτείνονται 
πέρα από ασφαλείς περιοχές. 

5. Στη δυνατότητα διαχείρισης παραδόξων. Δε θα πρέπει 
να χωρίζεται το πρόβλημα σε μικρά μέρη. Αντίθετα, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ευρύτερο σύστημα στο οποίο 
βρίσκεται κάθε πρόβλημα.   

 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
    
   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο σεμινάριο του Κέντρου 
Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" του 
Δήμου Καλαμαριάς, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Γιάννης 
Χαραλαμπίδης.  
 
 

          

 Το σεμινάριο απευθυνόμενο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
νέους επιχειρηματίες, υλοποιήθηκε σε 2 ημέρες (6 & 13 Μαΐου) 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχιακό 
μέγαρο της Πλατείας Σκρα στην Καλαμαριά και κάλυψε 4 
θεματικές ενότητες: 

1. Επιχειρηματικότητα και τρέχοντα προγράμματα 
επιχειρηματικών ενισχύσεων 

2.   Πωλήσεις και ανάπτυξη πελατολογίου 
3.   Εφαρμογές πληροφορικής στην επιχείρηση 
4.   Ποιότητα και συστήματα διαχείρισης.  
 
 

 
 
 
Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης εισηγήθηκε την 1η ενότητα, 

παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις στην επιχειρηματική 
δράση, καθώς και τα τρέχοντα προγράμματα επιχειρηματικών 
ενισχύσεων.  
 
 

 
 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
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