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Πρέβεζα 10/11/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή 
Ανάπτυξη» 
    Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 

3/11/2021 το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» από τον 

Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. κ. Άδωνι 

Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17/11/2021. 

  Το νομοσχέδιο προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της χορήγησης 

κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την 

πράσινη μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και επενδύσεων σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της «Βιομηχανίας 4.0», την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη της νέας 

επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο 

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων. 

  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις 

παρακάτω κατηγορίες:  

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων 

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων 

3. Νέο Επιχειρείν 

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία 

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία 

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια 

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων 

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

11. Μεγάλες Επενδύσεις 



12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας 

13. Επιχειρηματικότητα 360°. 

  

Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στη γενικότερη στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής 

για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με την πρόβλεψη ενός αποτελεσματικού εργαλείου 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, το οποίο έχει δομηθεί στη βάση ταχύτερων και ευέλικτων 

διαδικασιών. 

  Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός 

Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα.   

  Ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος 

καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για 

εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα 

επενδυτικά σχέδια. 

 

 


