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Πποζσέδιο Νόμος 

 

         «Κίνηηπα πποζέλκςζηρ και εγκαηάζηαζηρ Επισειπήζεων ζηη Ζώνη Καινοηομίαρ   

Θεζζαλονίκηρ»  

 

Άπθπο 1  

Ειδικό νομοθεηικό πλαίζιο κινήηπων εγκαηάζηαζηρ επισειπήζεων ενηόρ ηων οπίων ηηρ Ζώνηρ 

Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. ζεζπίδεηαη κε ηα επφκελα άξζξα εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θηλήηξσλ 

πξνζέιθπζεο επηρεηξήζεσλ ζηε Ε.ΚΑΗ.Θ., κε απνθιεηζηηθφ ρσξηθφ πεδίν εθαξκνγήο απηψλ ηελ 

εδαθηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζχιαθεο ηεο  Ε.ΚΑΗ.Θ., φπσο θάζε θνξά απηνί  

νξηνζεηνχληαη κε βάζε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3489/2006, φπσο ηζρχεη. Ζ 

«Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ.» (Α.Ε.Κ. Α.Δ.), ε νπνία ηδξχζεθε κε ηα άξζξα 3-10 ηνπ Ν. 

3489/2006, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ θηλήηξσλ θαη πξνηείλεη αξκνδίσο ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ επέθηαζε απηψλ ή / θαη ζέζπηζε λέσλ θαηεγνξηψλ θηλήηξσλ, ηα νπνία θξίλνληαη 

αλαγθαία γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ηδξπηηθνχ ζθνπνχ ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ.  

 

 

Άπθπο 2  

Καηηγοπίερ επισειπήζεων οι οποίερ ςπόκεινηαι ζηα κίνηηπα  
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δχλαληαη λα ππάγνληαη Καηλνηφκεο ή Τςειήο Σερλνινγίαο 

Δπηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ, ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 12 παξ.3 ηνπ Ν.3489/2006 θαη νη νπνίεο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηπγράλνπλ εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

άξζξα 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Σα ζεκαηηθά πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν είλαη 

ελδεηθηηθά θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα (ζε ζρέζε κε ηα κε αλαθεξφκελα) :  

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ICT) θαη εθαξκνγέο απηψλ,  

 Βηνηερλνινγίεο θαη Ναλνηερλνινγίεο κε έκθαζε εθαξκνγψλ ζηα πεδία ηεο βηνταηξηθήο θαη ηεο 

πγείαο ελ γέλεη, ηεο Αγξν-βηνηερλνινγίαο θαη ηεο δηαηξνθήο,  

 Ναλνηερλνινγίεο θαη Σερλνινγίεο Τιηθψλ κε έκθαζε εθαξκνγψλ ζηα πεδία ησλ Υεκηθψλ, θαη 

ησλ Γνκηθψλ Τιηθψλ (structural materials) θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο θαη κηθξνειεθηξνληθήο  

,  

 Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Δλεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ  

 Πεξηβάιινληνο / δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη αλαθχθισζεο – αμηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ/ 

απνβιήησλ  

 

Οη αλσηέξσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο δχλαηαη λα αλαζεσξνχληαη κε  ΚΤΑ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηε βάζε ηνπ εθάζηνηε εγθεθξηκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηεο 

Ε.ΚΑΗ.Θ.  

 

2. ε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ππαγσγή ζηα θίλεηξα επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, λαππεγηθψλ εξγαζηψλ, 

βηνκεραλίαο άλζξαθα θαη ράιπβα, ζπλζεηηθψλ ηλψλ θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ 

κεηαθνξψλ. 
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3. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν δηαθξίλνληαη νη επηρεηξήζεηο ζε πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο, ε 

δηάθξηζε λνείηαη θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ (ΔΚ 800/2008 

ηεο Δπηηξνπήο). Μεγάιεο  ραξαθηεξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ 

Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.  

 

Άπθπο 3  

Επιλέξιμερ δαπάνερ, καηηγοπίερ και όπια ενιζσύζεων για ηιρ Νέερ Καινοηόμερ Επισειπήζειρ - 

Eιδικέρ πποϋποθέζειρ και πεπιοπιζμοί σοπήγηζηρ ηων ενιζσύζεων 

 

1. Ωο Νέεο Καηλνηφκεο Δπηρεηξήζεηο λννχληαη νη Δπηρεηξήζεηο  νη νπνίεο πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα:  

 Δίλαη Μηθξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 800/2008 φπσο ηζρχεη.  

 Έρνπλ ζπζηαζεί θαη θάλεη έλαξμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιηγφηεξα απφ 6 (έμη) ρξφληα πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο  θαη  

 Οη δαπάλεο ηνπο ζε Δ&Α αληηπξνζσπεχνπλ 15% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο 

ελίζρπζεο ή ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο ζε θάζε εθθίλεζεο, πνπ δελ έρεη νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ, ζηνλ 

έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο ρξήζεο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

ή 

κπνξεί λα απνδεηρζεί, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθφ (νπο) εκπεηξνγλψκνλα (εο), φηη ε 

επηρείξεζε δχλαηαη λα αλαπηχμεη πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηεξγαζίεο πνπ είλαη ηερλνινγηθά λέεο θαη 

νπζησδψο βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελέρνπλ θίλδπλν ηερλνινγηθήο ή βηνκεραληθήο απνηπρίαο 

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο, έληαμεο, ειέγρνπ, παξαθνινχζεζεο θαη 

επηβνιήο θπξψζεσλ,  ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

ρεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ θαηλνηνκία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα (Α) ηνπ παξφληνο.  

 

2. Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηπγράλνπλ δέζκεο πξνλνκηαθψλ κέηξσλ, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αθνινχζσο θαη ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην γηα Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία :  

 

      α. επηρνξήγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ:  επηρνξεγείηαη κε πνζνζηφ 75 % ην θφζηνο επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Ωο θφζηνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λννχληαη νη δαπάλεο γηα: γε, θηίξην (αγνξά ή 

ελνηθίαζε), κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ, ινηπφ 

εμνπιηζκφ, αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -πιελ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κέρξη έμη ζέζεσλ-, 

εμαγνξά πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε ε 

νπνία έρεη θιείζεη ή ζα έθιεηλε αλ δελ εμαγνξαδφηαλ, απφθηεζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, 

άδεηεο εθκεηάιιεπζεο, αγνξά ηερλνγλσζίαο ή κε λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, 

ηερλνινγηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. 

      

      β. επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ : επηδνηνχληαη θαηά 75 % νη 

θαηαβαιιφκελεο δφζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο 

απφθηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε νπνία ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε κεραλνινγηθνχ, 

εξγαζηεξηαθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα δηάξθεηα κέρξη δέθα εηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηνλ 

κηζζσηή.  
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      γ. θνξνινγηθή απαιιαγή:  απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε 

δηαλεκφκελα θέξδε απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν αθνξά ζε πάγηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ή ζε δαπάλε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, απφ ηνλ νπνίν 

απαιιάζζεηαη ε επηρείξεζε, δχλαηαη λα θζάλεη κέρξη 75 % ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη ε ελ 

ιφγσ απαιιαγή ζπλίζηαηαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ αλάινγνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ.  

 

      δ. ελίζρπζε απαζρφιεζεο: επηδνηνχληαη νη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη ε παξαπάλσ επηδφηεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε, επί κηα δηεηία, θαηά 75 

% ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζαξψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

 

      ε. επηδφηεζε επηηνθίνπ: επηδνηείηαη θαηά 75% ην επηηφθην δαλείνπ επέλδπζεο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη φρη πέξα ησλ δέθα εηψλ.  

 

3. Σα παξαπάλσ πξνλνκηαθά κέηξα δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο : 

             

     α)   i     Οη εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη κεκνλσκέλα  

           ii   Οη εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 2, αλαγφκελεο ζε Αθαζάξηζην 

Ηζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο, δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζπλδπαζηηθά θαη κέρξη αλσηάηνπ 

πνζνζηνχ 75 % ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο  

           iii.  Σν αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ ησλ παξερνκέλσλ εληζρχζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ i θαη ii δελ 

ππεξβαίλεη ην 1,5 εθαη. € γηα ην δηάζηεκα πνπ ε πεξηνρή ηεο Εψλεο Καηλνηνκίαο 

Θεζζαινλίθεο είλαη επηιέμηκε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87, παξάγξαθνο 3, 

ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο ή ην 1,25 εθαη. € γηα ην δηάζηεκα πνπ ε πεξηνρή ηεο Εψλεο 

Καηλνηνκίαο είλαη επηιέμηκε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν 

γ) ηεο πλζήθεο. 

 

      β)   i.  Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα ιάβεη ηηο εληζρχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 κφλν κία θνξά θαηά ηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη λέα θαηλνηφκνο επηρείξεζε ελψ δχλαηαη λα ιάβεη ελίζρπζε 

ε νπνία θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο Κξαηηθέο 

Δληζρχζεηο γηα ηελ Έξεπλα, Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα 

ηα Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ ζε ΜΜΔ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

             ii. Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα ιάβεη άιιε θξαηηθή ελίζρπζε, κε εμαίξεζε ηηο εληζρχζεηο γηα 

Έξεπλα, Αλάπηπμε, Καηλνηνκία θαη θεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κφλν 3 έηε κεηά 

ηελ ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2. 

 

 

Άπθπο 4 

Επιλέξιμερ δαπάνερ, καηηγοπίερ,  πποϋποθέζειρ, πεπιοπιζμοί σοπήγηζηρ και όπια ενιζσύζεων 

για και δεν ςπάγονηαι ζηο πποηγούμενο άπθπο, Τμήμαηα Έπεςναρ & Ανάπηςξηρ μεγάλων 

εηαιπιών  

 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 θαη δελ ππάγνληαη 

ζην άξζξν 3 εληζρχνληαη κε δέζκε κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη εληζρχζεηο ή ειαθξχλζεηο ζε πνζνζηά 

ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Υάξηε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία : 

 

Η. Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο θαη Σκήκαηα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ  
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α. επηρνξήγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ : επηρνξεγείηαη κε πνζνζηφ 30% ην θφζηνο επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Ωο θφζηνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λννχληαη νη δαπάλεο γηα γε, θηίξην - αγνξά ή ελνηθίαζε, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ, ινηπφ εμνπιηζκφ, 

αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -πιελ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κέρξη έμη ζέζεσλ-, εμαγνξά πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε ε νπνία έρεη 

θιείζεη ή ζα έθιεηλε αλ δελ εμαγνξαδφηαλ, απφθηεζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο, αγνξά ηερλνγλσζίαο ή κε λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ. 

 

β.   επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ : επηδνηνχληαη θαηά 30% νη θαηαβαιιφκελεο 

δφζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο απφθηεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ε νπνία ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε κεραλνινγηθνχ, εξγαζηεξηαθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ θαη γηα δηάξθεηα κέρξη δέθα εηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ ιήμε ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηνλ κηζζσηή.  

 

 γ. θνξνινγηθή απαιιαγή: απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δηαλεκφκελα 

θέξδε απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν αθνξά ζε πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή ζε 

δαπάλε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, απφ ηνλ νπνίν απαιιάζζεηαη ε 

επηρείξεζε, δχλαηαη λα θζάλεη κέρξη 30% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη ε ελ ιφγσ απαιιαγή 

ζπλίζηαηαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ αλάινγνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ.  

 

δ.  ελίζρπζε απαζρφιεζεο: επηδνηνχληαη νη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη ε παξαπάλσ επηδφηεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε, επί κηα δηεηία, θαηά 30% 

ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

       Ωο δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο λνείηαη ε θαζαξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ (ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο) πνπ απαζρνινχληαη άκεζα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ 12 

κελψλ θαη αθνχ αθαηξεζνχλ νη ζέζεηο πνπ ηπρφλ ράζεθαλ θαηά ην ίδην 12κελν δηάζηεκα ζηελ 

ίδηα εγθαηάζηαζε.  

 

ε.   επηδφηεζε επηηνθίνπ: επηδνηείηαη θαηά 30% ην επηηφθην δαλείνπ επέλδπζεο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη φρη πέξα ησλ δέθα εηψλ.  

      

ΗΗ.  Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο   

      i  Ηζρχνπλ φιεο νη εληζρχζεηο / ειαθξχλζεηο ηεο πεξίπησζεο Η κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 

πξνζαπμεκέλν θαηά 10% 

      ii  Δπηπιένλ επηρνξεγείηαη ην θφζηνο ηερλνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 

40%. 

 

ΗΗΗ. Μηθξέο θαη πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο  

 i  Ηζρχνπλ φιεο νη εληζρχζεηο / ειαθξχλζεηο ηεο πεξίπησζεο Η κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 

πξνζαπμεκέλν θαηά 20% 

       ii  Δπηπιένλ επηρνξεγείηαη ην θφζηνο ηερλνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 

50%. 
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IV. α. Γηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο άλσ ησλ 50 εθαη. επξψ, ηα πνζνζηά 

επηρνξήγεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο παξαγξάθνπ 1 ππφθεηληαη ζε πξνζαξκνγή βάζεη 

ηεο αθφινπζεο θιίκαθαο :   

 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο Πξνζαξκνζκέλν αλψηαην φξην   

ελίζρπζεο 

Έσο 50 εθαη. επξψ 100% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

Γηα ην ηκήκα απφ 50 εθαη. Δπξψ έσο 100 εθαη. επξψ 50% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

Γηα ην ηκήκα άλσ ησλ 100 εθαη. επξψ 34% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

 

     β. Σα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα, ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

     γ. Γηα ηα κεγάια επελδπηηθά έξγα άλσ ησλ 50 εθαη. επξψ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηε Βνπιή. 

 

3.  Οη εληζρχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ρνξεγνχληαη κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο:  

 

      i.  Οη εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη κεκνλσκέλα.  

 

     ii. Οη εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 1, δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζψξεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ, αλαγφκελεο ζε 

Αθαζάξηζην Ηζνδχλακν Δπηρνξήγεζε, δελ ππεξβαίλνπλ ην 30% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο γηα 

ηηο Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο, ην 40% γηα ηηο Μεζαίεο θαη ην 30% γηα ηηο πνιχ Μηθξέο θαη ηηο 

Μηθξέο  Δπηρεηξήζεηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ εγθεθξηκέλν γηα ηελ Διιάδα Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα 

ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

 

iii. Σα πνζνζηά εληζρχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Η, ΗΗ, ΗΗΗ ηεο παξ.1 θαη ζηελ 

πεξίπησζε ii ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ 2 αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε Εψλε 

Καηλνηνκίαο Θεζζαινλίθεο είλαη επηιέμηκε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87, παξ. 3, 

ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Εψλε Καηλνηνκίαο γίλεη επηιέμηκε 

βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87, παξ. 3, ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο, ηα πνζνζηά ελίζρπζεο 

κεηψλνληαη θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

 

Άπθπο 5 

Γενικοί όποι, πποϋποθέζειρ και πεπιοπιζμοί για ηην εθαπμογή ηων μέηπων κπαηικήρ ενίζσςζηρ 

ηων άπθπων 3 κα 4 

 

1. Οη ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο ζηα θίλεηξα ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα πξέπεη κέρξη ηελ πξψηε 

εθηακίεπζε ηκήκαηνο ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο λα έρνπλ απνθηήζεη λνκηθή κνξθή ηνπ εκπνξηθνχ 

δηθαίνπ. 

 

2. Σν ειάρηζην χςνο επέλδπζεο, πνπ δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη 

30.000 €. 

 

3. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ππαγσγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζα πξέπεη ε ζρεηηθή αίηεζε λα έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο. Γηα ηηο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηθαηνχρνο 

επηρείξεζε έρεη αλαιχζεη εγγξάθσο ηε βησζηκφηεηα ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ ή δξαζηεξηφηεηαο 

ηφζν κε ηελ ππφζεζε ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο φζν θαη κε ηελ ππφζεζε ηεο κε ρνξήγεζεο. Με ηελ 
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αλάιπζε απηή πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

/ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν δηθαηνχρνο γηα ην 

επηδνηνχκελν έξγν/ δξαζηεξηφηεηα ή κηα νπζηψδεο αχμεζε ζηελ ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ππφςε 

ζρεδίνπ/ δξαζηεξηφηεηαο θαζψο επίζεο   θαη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην θαζ’ απηφ δελ ζα είρε 

πινπνηεζεί, εάλ δελ είρε ρνξεγεζεί ε ελίζρπζε.   

 

4. ε πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγνληαη σο κέηξν ελίζρπζεο ε επηρνξήγεζε θαη ε επηιέμηκε δαπάλε 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

κε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο ζε πεξίπησζε εμαγνξάο, ε ηδία ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ή ζε 10% γηα ηηο λέεο θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο. Σπρφλ δάλεην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πέξαλ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο σο ζπλεηζθνξά ζηελ 

ηδησηηθή ζπκκεηνρή δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο. 

 

5. ε πεξηπηψζεηο επηρνξήγεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ν εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ, ν ινηπφο εμνπιηζκφο, θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα 

είλαη θαηλνχξγηα. 

 

6. Ζ επηρνξήγεζε κίζζσζεο θηηξίσλ είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ ή ηξηψλ εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ. 

 

7. Ζ εμαγνξά πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε κηα παξαγσγηθή κνλάδα 

είλαη επηιέμηκε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  : 

         -  ε κνλάδα απηή έρεη παχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

         -  απνθηάηαη απφ αλεμάξηεην επελδπηή 

         -  ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο  

         - αθαηξνχληαη εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξηλ απφ ηελ 

αγνξά ηνπ εθάζηνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

 

8. Σν ζχλνιν ηεο επηρνξεγνχκελεο επέλδπζεο ή νη επηρνξεγνχκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πξέπεη λα 

παξακείλνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ ή ηξηψλ εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ. 

 

9. Δθφζνλ αηηηνινγείηαη, ε επέλδπζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο ή λα 

απμάλεηαη ην θφζηνο απηήο κέρξη αλψηαηνπ πνζνζηνχ 10%, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία έγθξηζήο ηεο 

χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο επηρείξεζεο. 

  
10. Παξάηαζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο είλαη δπλαηή γηα κέγηζην δηάζηεκα δπν ρξφλσλ, κεηά 

απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο επηρείξεζεο. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ε νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο 

παξαηείλεηαη ηζφρξνλα κε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αηηίνπ ηεο αλσηέξαο βίαο ή ησλ ζπλεπεηψλ απηήο, 

ρσξίο λα  πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο απηφο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δχν ρξφλσλ. 

 

11. Γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 , ηίζεληαη νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί : 

 

α. Ζ επέλδπζε ζε πιηθά θαη άπια ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα απνβιέπεη : 

       - ζε δεκηνπξγία λέαο επέλδπζεο 

       - ζε επέθηαζε ππάξρνπζαο επέλδπζεο  

       - ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο εγθαηάζηαζεο πξνο λέα πξφζζεηα πξντφληα  

       - ζε ζεκειηψδε αιιαγή ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο 
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       Δπέλδπζε αληηθαηάζηαζεο δελ είλαη επηιέμηκε. 

 

β. Ζ αγνξά γεο είλαη επηιέμηκε κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 

γ. Οη δαπάλεο ησλ Μεγάισλ επηρεηξήζεσλ γηα αγνξά άπισλ ζηνηρείσλ, φπσο δηθαησκάησλ 

επξεζηηερλίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο ή κε λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ 

γλψζεσλ είλαη επηιέμηκεο κέρξηο πνζνζηνχ 50% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

    

δ. Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη : 

         - ε εθκεηάιιεπζή ηνπο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

(πεξηθεξεηαθή) ελίζρπζε 

         - λα ζεσξνχληαη απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

         - λα αγνξάδνληαη απφ ηξίηνλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά 

         - λα εληάζζνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξακέλνπλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ ή ηξηψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ. 

 

ε. Οη δαπάλεο ησλ ΜΜΔ, πνπ εληάζζνληαη ζην άξζξν 4, θαη αθνξνχλ ζε ηερλνινγηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ) θαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ επέλδπζε είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνληαη 

ππφςε έσο ην 50% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

 

ζη. Γελ επηηξέπεηαη ε ζψξεπζε ησλ επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 κε εληζρχζεηο 

άιισλ θαζεζηψησλ ή θαη κε ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ θαλφλα de minimis 

ζρεηηθά κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

 

Άπθπο 6 

Ειδικό Καθεζηώρ για θοπείρ επισειπημαηικήρ ανάπηςξηρ  

 

1. Σν θφζηνο, ζε ηηκέο αγνξάο, πνπ θαηαβάιινπλ νη ΜΜΔ νη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ε.ΚΑΗ.Θ., νη 

νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ.3 ηνπ 

Ν.3489/2006, γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, επηρνξεγείηαη 

κε πνζνζηφ 50%. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο γηα κηα ηξηεηία δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 200.000 

Δπξψ. Ζ δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο απηήο ηζρχεη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 5.  

  

2. Φνξείο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη θνξείο νη νπνίνη παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη ζέκαηα ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο. Οη θνξείο απηνί δηαζέηνπλ εζληθή ή 

επξσπατθή πηζηνπνίεζε γηα ηελ παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ.  

 

3. Οη θνξείο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο πξνζθέξνπλ θξίζηκεο λνκηθέο θαη νηθνλνκνηερληθέο 

ππεξεζίεο ζρεηηθά κε α) ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηνίθεζεο β) ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γ) 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε ζπκβνιαίσλ εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνινγίαο, δ) έξεπλα 

αγνξάο (εηδηθά γηα λέεο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο), ε) αλαδήηεζε ηερλνινγίαο ή/θαη ζπλεξγαηψλ 

γηα ηελ θνηλή αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη πξντφλησλ, ζη) πηζηνπνηήζεηο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν 

ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο δ) παξνρή βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη 
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ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ε) ρξήζε εξγαζηεξίνπ, δνθηκέο θαη πηζηνπνίεζε ζ) ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Άπθπο 7 

Αηέλειερ, θοποαπαλλαγέρ για ηην «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» και ηιρ εγκαηεζηημένερ ενηόρ ηηρ Ζ.ΚΑI.Θ. 

επισειπήζειρ  

 

1. Με εμαίξεζε ην ΦΠΑ, απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά, δηθαίσκα ή άιιε 

επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηξίησλ θάζε εκπξάγκαηε ή 

ελνρηθή δηθαηνπξαμία ηεο Α.Ε.Κ. ΑΔ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Ε.ΚΑΗ.Θ., φπσο ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ή εθκίζζσζήο ηνπο, ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ 

δηθαηψκαηνο, ζχζηαζε ελνρηθήο ζρέζεο θαη γεληθά θάζε δηθαηνπξαμία πνπ εθηειεί ε Α.Ε.Κ. ΑΔ ή νη 

εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ.3 ηνπ Ν.3489/2006. 

 

2. Δθπίπηνπλ νινζρεξψο απφ ηα θαζαξά θέξδε φιεο νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

έξεπλαο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 12962/3.11.1987 

(ΦΔΚ 734 Β΄/22.12.1987), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Ε.ΚΑΗ.Θ. θαη πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ.3 ηνπ 

Ν.3489/2006, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη έθδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ ΑΕΚ 

ΑΔ. Ζ έθπησζε απηή ηζρχεη εθφζνλ νη δαπάλεο απηέο δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν άιιεο 

ελίζρπζεο.  

 

Ζ ζπλνιηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο δελ 

ππεξβαίλεη ην 25 % ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ΔΑΚ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 12962/3.11.1987 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

ηξία ζπλερφκελα θνξνινγηθά έηε. 

 

3. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. θαη νη νπνίεο 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ.3 ηνπ Ν.3489/2006 θαη 

παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα, έρνπλ κεησκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Ζ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή ηζρχεη γηα φζν δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα. Ο ζρεηηθφο 

έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ Α.Ε.Κ. ΑΔ, ζα επαλαιακβάλεηαη αλά ηξηεηία θαη ζα εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή βεβαίσζε. 

 

4. Δθπίπηνπλ νινζρεξψο ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ θνξνινγνχκελνπο ηδηψηεο ή 

απφ Ννκηθά Πξφζσπα ιφγσ δσξεάο πξνο ηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ.  

 

 

Άπθπο 8 

Ειδικέρ πςθμίζειρ για ηοςρ επγαζόμενοςρ ενηόρ ηηρ Ζ.ΚΑΙ.Θ. και κίνηηπα πποζέλκςζηρ 

επιζηημόνων ενηόρ ηηρ  Ζ.ΚΑΙ.Θ. 

 

1. ην άξζξν 45, παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 2238/1994(154/Α/1994, Κ.Φ.Δ.). πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε 

‘ε’ σο εμήο: 

«ε. Πνζνζηφ 20% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Ε.ΚΑΗ.Θ. θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ. ε νπνία 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12, παξ.3 ηνπ Ν.3489/2006.» 
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2. Οη ΜΜΔ, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Ε.ΚΑΗ.Θ. θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12, παξ. 3 ηνπ Ν.3489/2006, νη νπνίεο δαλείδνληαη επηζηήκνλεο – 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, ησλ νπνίσλ ην έξγν ή /θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο δίλνπλ έκθαζε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη πξνζθέξνληαη γηα εκπνξηθή αμηνπνίεζε, επηρνξεγνχληαη γηα ηηο δαπάλεο 

δαλεηζκνχ ησλ ζηειερψλ απηψλ ζε πνζνζηφ 50%, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α. Σν πξνζσπηθφ πςειήο εηδίθεπζεο απνζπάηαη απφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ ή κεγάιε 

επηρείξεζε φπνπ έρεη εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ επί δχν έηε πξν ηεο απφζπαζήο ηνπ. 

β. Σν απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά άιιν πξνζσπηθφ, αιιά λα 

απαζρνιείηαη ζε λέεο ζέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

γ. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηα ΔΑΚ εληφο ηεο ΜΜΔ πνπ 

ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε. 

δ. Σν ζπκβφιαην πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ζηειέρνπο θαη ηεο εληφο ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. 

εγθαηεζηεκέλεο ΜΜΔ λα είλαη ην πνιχ ηξηεηνχο δηάξθεηαο, 

ε. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο δαπάλεο δαλεηζκνχ  ηνπ ζηειέρνπο απηνχ δχλαηαη λα αλέξρεηαη 

κέρξη 500000 Δπξψ γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεηίαο. 

 

Δίλαη επηιέμηκεο φιεο νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ γηα ην δαλεηζκφ θαη ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ 

πςειήο εηδίθεπζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε πξαθηνξείνπ πξφζιεςεο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο θηλεηηθφηεηαο ζην 

ελ ιφγσ πξνζσπηθφ.  

 

Ωο επηζηήκνλεο – εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, λννχληαη επηζηήκνλεο κε εκπεηξία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία, γηα 

ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ή/ θαη πνπ 

θαηέρνπλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζηελ Διιάδα ή θαη ην εμσηεξηθφ.  

 

 

Άπθπο 9 

Υποσπεώζειρ ενιζσςόμενων επισειπήζεων - Κςπώζειρ 

 

1. Οη Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ, 

κέρξη ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο ή ηξηεηίαο γηα ηηο ΜΜΔ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, νθείινπλ : 

 

α) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

 

β) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

 

γ) εθφζνλ κεηαβηβάδνπλ θάπνην επηρνξεγεζέληα εμνπιηζκφ, λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ εληφο 

εμακήλνπ απφ ηνπιάρηζηνλ ίζεο αμίαο εμνπιηζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ζηελ ΑΕΚ εληφο 3 κελψλ. 

 

2. Δάλ ε εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαη 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, επηζηξέθεηαη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο θαηαβιεζείζαο ελίζρπζεο 

ή / θαη αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο. Δάλ ε εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ππαγσγήο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο. 

 



 - 10 - 

3. Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο φηη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο εηαηξηθήο 

ζχλζεζεο ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έπαπζε λα είλαη Μεζαία ή Μηθξή επηρείξεζε, 

αθαηξείηαη απφ ηελ ελίζρπζε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ φξηδε ε απφθαζε ππαγσγήο ιφγσ απηήο ηεο 

ηδηφηεηαο. 

 

4. Δάλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή εληφο δεθαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο 

δηαπηζησζεί απφ αξκφδηα θαηά ηνλ Νφκν φξγαλα φηη έρνπλ ππνβιεζεί ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά 

ζηνηρεία ή φηη έρνπλ απνζησπεζεί ηέηνηα ζηνηρεία, ε γλψζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ζα νδεγνχζε ζην λα 

ππαρζεί κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο, α) αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε, ε απφθαζε ππαγσγήο 

αλαθαιείηαη θαη επηζηξέθεηαη ην ηκήκα ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί β) εάλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε επέλδπζε, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο. 

 

5. Ζ επηζηξνθή ησλ εληζρχζεσλ πνπ δίδνληαη κε βάζε ην Νφκν απηφ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ, ηα δε επηζηξεθφκελα πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ 

ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή ηνπο. Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ 

απνηεινχλ ηίηιν γηα ηε βεβαίσζε ηνπ ρξένπο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Ο θαηαινγηζκφο γίλεηαη κε 

πξάμε ηεο Α.Ε.Κ. ΑΔ 

 

6. Δάλ ε θνξνινγηθή απαιιαγή έρεη επηιεγεί σο κέηξν ελίζρπζεο κηαο επέλδπζεο θαη ε επέλδπζε ε 

ζπλδεφκελε κε ην θνξνινγηθφ απνζεκαηηθφ πνπιεζεί, ηφηε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη θνξνινγείηαη.  

 

 

Άπθπο 10 

Απμοδιόηηηερ και διαδικαζίερ εθαπμογήρ  
 

1. Οη αηηήζεηο ππαγσγήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ππνβάιινληαη ζηελ Α.Ε.Κ. ΑΔ. 

 

2. Ζ Α.Ε.Κ. ΑΔ νξίδεηαη σο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ έγθξηζε θαη ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ Απνθάζεσλ ππαγσγήο θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ επελδχζεσλ. 

 

3. Με Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη γηα 

ηηο εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3, 4, 6 θαη 8 παξ.2: 

   α) ε εμεηδίθεπζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 

   β) ν ηχπνο ηεο αίηεζεο ππνβνιήο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ,  

   γ) ηα θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ, 

   δ) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο θηλήηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ 

παξφληα λφκν,  

   ε) ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ επελδχζεσλ ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

   ζη) ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ επελδχζεσλ, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,  

   δ) νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ππαγσγήο, 

   ε) νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν ή απφ ηηο απνθάζεηο ππαγσγήο, ε 

δηαδηθαζία, ν ηξφπνο επέιεπζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ 
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ππνρξεψζεσλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ επηβνιή νιηθήο ή κεξηθήο 

επηζηξνθήο ηεο ελίζρπζεο.    

 

4. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη δεκφζην φξγαλν ειέγρνπ θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηελ ΚΤΑ ηεο παξαπάλσ 

παξ. 3, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο ζσζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαηηζέκελσλ 

θνλδπιίσλ.  

 

5. Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

λαπηηιίαο εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ άξζξνπ 8 

παξ.1, πνπ αλαθέξνληαη ζε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. 

 

6.   Οη σο άλσ Απνθάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν. 

 

 

Άπθπο 11 

Έναπξη ιζσύορ  

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  

 

 

 

  

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ     ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Οξηζκνί 

 

Καινοηομία  Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λνείηαη σο ε αλαλέσζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

θάζκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ αγνξψλ, ε θαζηέξσζε λέσλ 

κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο, ε εηζαγσγή αιιαγψλ 

ζηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαιχπηεη δε ηέζζεξηο ηχπνπο θαηλνηνκίαο: 

θαηλνηνκία πξντφληνο, θαηλνηνκία δηεξγαζηψλ, θαηλνηνκία  κάξθεηηλγθ, 

νξγαλσηηθή θαηλνηνκία1. 

Καινοηομικέρ Δπαζηηπιόηηηερ Όια ηα επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, νξγαλσηηθά, νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά βήκαηα 

πνπ νδεγνχλ ή απνβιέπνπλ ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ.  

Μία θαηλνηνκία ζην πξντφλ ζεσξείηαη σο εθαξκνζκέλε φηαλ ην ελ ιφγσ πξντφλ 

εηζάγεηαη ζηελ αγνξά. 

Μία θαηλνηνκία ζηε δηεξγαζία, ζην κάξθεηηλγθ ή ζηελ νξγάλσζε ζεσξείηαη σο 

εθαξκνζκέλε φηαλ νη αληίζηνηρεο κέζνδνη εηζάγνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο.   

 

 

 

Καινοηομία πποϊόνηορ   

Ζ εηζαγσγή ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ είλαη λέα ή νπζησδψο βειηησκέλα 

σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηε ζθνπνχκελε ρξήζε ηνπο. Πεξηιακβάλεη 

νπζηψδεηο βειηηψζεηο ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, εμαξηήκαηα θαη πιηθά, 

ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ, θηιηθφηεηα σο πξνο ηνλ ρξήζηε ή άιια ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ θαηλνηνκία ζην πξντφλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε λέαο γλψζεο ή 

ηερλνινγηψλ ή κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε λέεο ρξήζεηο ή ζπλδπαζκνχο πθηζηάκελεο 

γλψζεο ή ηερλνινγηψλ. 

Καινοηομία διεπγαζιών  

 

Ζ εθαξκνγή λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ή δηαλνκήο. 

Πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηερληθέο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη / ή ην 

ινγηζκηθφ.  

Διάζζνλεο αιιαγέο ή βειηηψζεηο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο 

ηθαλφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο πξνζζήθεο κεηαπνηεηηθψλ ή 

εθνδηαζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ήδε, ε παχζε ρξεζηκνπνίεζεο κηαο δηεξγαζίαο, ε απιή επαλαηνπνζέηεζε 

θεθαιαίσλ ή επέθηαζε, νη αιιαγέο πνπ απνξξένπλ απφ αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ, ε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, νη ηαθηηθέο επνρηθέο θαη 

άιιεο θπθιηθέο αιιαγέο, ε εκπνξία λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δεν 

ζεσξνχληαη θαηλνηνκίεο.  

 

Καινοηομία ζηο μάπκεηινγκ 

  

Ζ εθαξκνγή κίαο λέαο κεζφδνπ κάξθεηηλγθ πνπ αθνξά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, ηελ 

πξνψζεζε ή ηελ ηηκνιφγεζή ηνπ.  

                                                
1 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD – European Commission, 3rd Edition 

(OECD 2005)  
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Οη επνρηθέο, ηαθηηθέο θαη άιιεο αιιαγέο ξνπηίλαο ζε εξγαιεία κάξθεηηλγθ δε 

ζεσξνχληαη θαηλνηνκίεο. Οπζηψδεηο αιιαγέο ζηε ζρεδίαζε ή ηε ζπζθεπαζία ελφο 

πξντφληνο πνπ βαζίδνληαη ζε κία κέζνδν κάξθεηηλγθ ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηελ εηαηξεία γηα άιια πξντφληα, δε ζεσξνχληαη θαηλνηνκίεο. Ζ ρξήζε 

πθηζηακέλσλ κεζφδσλ κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ σο ζηφρν κηα λέα αγνξά, δε 

ζεσξνχληαη θαηλνηνκίεο. 

Οπγανωηική καινοηομία Ζ εθαξκνγή λέσλ νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. Οη 

αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ζην ρψξν εξγαζίαο ή ηηο εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε νξγαλσηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηελ 

επηρείξεζε, νη αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, νη 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ε παχζε ρξήζεο κηαο δηεξγαζίαο, ε απιή 

επαλαηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ ή ε επέθηαζε, νη αιιαγέο πνπ απνξξένπλ απφ 

αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ, ε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, νη 

ηαθηηθέο επνρηθέο θαη άιιεο θπθιηθέο αιιαγέο, ε εκπνξία λέσλ ή νπζησδψο 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δεν ζεσξνχληαη θαηλνηνκίεο. 

Οικολογική Καινοηομία Κάζε κνξθή θαηλνηνκίαο πνπ ζηνρεχεη ζε ζεκαληηθή θαη απνδείμηκε πξφνδν πξνο 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ή ηεο επίηεπμεο πην απνδνηηθήο θαη ππεχζπλεο 

ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


