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Ενισχύσεις  

 
Είδη Ενίσχυσης  

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης  

Φορολογική Απαλλαγή 

-Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
-Γενική Επιχειρηματικότητα 

-Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 
-Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 

- Συνέργειες και Δικτυώσεις 
- Ολοκληρωμένα Χωρικά & Κλαδικά Σχέδια 

-Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους  

Σταθεροποίηση 
Φορολογικού Συντελεστή 

- Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους  
 



Πίνακας Παρατάσεων στις Προκηρύξεις 
προγραμμάτων  



Παρατάσεις σε Προκηρύξεις 

• Γιατί χρειάστηκαν οι «παρατάσεις»; 
• Υπάρχει αίσθημα «Οικονομικής Ανασφάλειας στη Χώρα»; 

• Οι επενδυτές (Έλληνες & Ξένοι) αξιολογούν το «επιχειρηματικό 
περιβάλλον»; 

• Οι Ξένοι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη: 
• Τα δημοσιεύματα για «Ελληνικό Χρυσό», «Ελληνικό» κ.λπ.; 

• Ότι η Ελλάδα από τη θέση 61 βρέθηκε στη θέση 67 στη Λίστα Doing 
Business 2017; 

• Οι «μικροί επενδυτές»; 

• Οι Έλληνες; 

• Τι είχαμε το 2017; 

 



ΕΦΚΑ 

• «Φορολογικές Επιβαρύνσεις»  

• Δεν είναι μόνο οι «Φόροι» (Άμεσοι, Έμμεσοι), 

• αλλά και οι «Λοιπές Κρατικές - Υποχρεωτικές Επιβαρύνσεις», όπως οι 
Ασφαλιστικές Εισφορές. 

• Συντελεστές Ασφαλιστικών Εισφορών 

• Βασικός 26,95% 

• Μηχανικών, Δικηγόρων 37,95% 

• Ιατρών, Φαρμακοποιών 30,95%  

• Άρα, το 2017 έχουμε αύξηση των επιβαρύνσεων στη χώρα. 

• ΕΦΚΑ και στα Μερίσματα; 

 



ΕΦΚΑ & Μερίσματα I 

• 6/6/2017 Απόφαση 25599/1453/2017 Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου με την οποία 
τροποποιούσε το άρθρο 2 της 61502/3399/30.12.2016 και πρόσθεσε παράγραφο με την 
οποία προσπάθησε να συμπεριλάβει και τα μερίσματα στα ποσά που λαμβάνονται υπόψη 
στον υπολογισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών: α) των μελών του Δ.Σ. των 
Α.Ε. που κατέχουν ταυτόχρονα και μετοχές άνω του 3% και β) των διαχειριστών των Ι.Κ.Ε. 
Ειδικότερα αναγράφεται: 

• Όσον αφορά ειδικότερα στα εισοδήματα που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες ιδιότητες που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 στοιχ. δ-η της παρούσας, το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

• 24/3/2017 Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017. 

Αναφέρει μεταξύ άλλων: 

• «Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είναι μέτοχος κατά ποσοστό άνω του 3% σε Α.Ε. με 
επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και μετέχει στην ανωτέρω ή σε άλλη Α.Ε., ως μέλος του Δ.Σ. 
και λαμβάνει και αμοιβή, καταβάλλει εισφορά επί της αμοιβής που λαμβάνει βάσει του άρθρου 38 του 
ν.4387/2016, ενώ καταβάλλει εισφορά επί των μερισμάτων που εισπράττει ως εταίρος βάσει του άρθρου 39 του 
ν.4387/2016, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016». 

• «Εισοδήματα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται εισοδήματα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, από παροχή υπηρεσιών, από αμοιβές μελών εταιρειών, εισοδήματα διαχειριστή Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και από μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., καθώς και μερίσματα ανωνύμων εταιρειών». 
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ΕΦΚΑ & Μερίσματα II 

• Ν. 4387/16 Άρθρο 39 Παράγραφος 2   

• «Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως 
αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την 
άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος». 

• Αποτελούν τα «Μερίσματα» Φορολογητέο Εισόδημα από 
«Άσκηση Δραστηριότητας»; 

• Υπάρχουν «Εταίροι» στις Α.Ε.; 

• Θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές τα μέλη των Δ.Σ. 
των Α.Ε. που κατέχουν ταυτόχρονα άνω του 3% των 
μετοχών μόνο για τα μερίσματα; 

 



ΕΦΚΑ & Μερίσματα III 

• Αντίκειται ή όχι στις βασικές αρχές του εμπορικού δικαίου η 
διακριτική επιβάρυνση κρατικών ασφαλιστικών εισφορών – 
βαρών των μερισμάτων; 

• Οι συντάκτες των τελευταίων αποφάσεων του αρμόδιου 
υπουργείου  συγχέουν τις φορολογικές  διατάξεις ή όχι; 

• Επιθυμεί κανείς στη χώρα «αχυρανθρώπους» στη διοίκηση των 
Κεφαλαιουχικών  εταιρειών; 

• Γίνεται προσέλκυση επενδύσεων χωρίς να υπάρχουν «μέτοχοι»; 



Ταμειακή Ρευστότητα 

• Δυσκολίες Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 

• Αδυναμία χορήγησης δανείων 

• Πώς διαμορφώνεται η Ταμειακή Ρευστότητα Επιχειρήσεων, οι οποίες προβαίνουν 
σε επενδύσεις με – αποκλειστικά- δικά τους χρήματα; 

• …και το Φορολογικό Σύστημα το 2017; 

• Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 100% 

• Μήπως περιορίζει την Ταμειακή Ρευστότητα  των επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν επενδύσεις; 



Φορολογικό Κίνητρο 

• Μήπως η προκαταβολή φόρου να περιορίζεται μέχρι και 
να εξαλείφεται όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί 
επενδύσεις; 

• Χωρίς ειδική αξιολόγηση; 

• Χωρίς την υποβολή άλλου εγγράφου παρά μόνο με σχετική 
αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις και στην ετήσια 
φορολογική δήλωση;    

• Μήπως είναι η πιο απλή μορφή άμεσης φορολογικής 
ενίσχυσης των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 
όταν πραγματοποιούν –έστω και μικρές - επενδύσεις; 

 



Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής 
Οικονομίας 

• Διαθέτει «Γνώση»  

• Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις «Επενδύσεις»  στη 
«Γνώση» που διαθέτουμε ως «κοινωνία»;  
• Η ελληνική κοινωνία έχει δαπανήσει τα μεγαλύτερα αποθέματά της 

στη «μόρφωση» της νέας γενιάς.  

• Η απόκτηση ενός πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
πολυέξοδη και ανάλογη της χώρας απόκτησής του. 

• Διαθέτει πλειάδα Μικρών Επιχειρήσεων 

• Πολυκερματισμός «Κεφαλαίου». 

• Αδυναμία να ανταπεξέλθουν στον Παγκόσμιο  Οικονομικό 
Ανταγωνισμό. 

 



Επένδυση χωρίς συμμετοχή «Μορφωμένων» γίνεται; 
ΟΧΙ  

• Αφού η «Εταιρική Συμμετοχή» στην εταιρεία «επιβαρύνθηκε» και 
η «Μετοχική Συμμετοχή» επιδιώκεται να αντιμετωπισθεί ανάλογα, 
αλλά χρειάζεται η «γνώση»... μένει η μισθωτή απασχόληση… 

• Ωστόσο, το «Μη Μισθολογικό Κόστος» είναι τεράστιο… 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Ποσό Ποσοστό 

Συνολικό Κόστος 25.000,00€ 100,00% 

Εργοδοτικές Εισφορές 5.009,60€ 20,04% 

Μικτές Αποδοχές 19.990,40€ 79,96% 

Καθαρές Αποδοχές 16.891,89€ 67,57% 

Μη μισθολογικό Κόστος 8.108,11€ 32,43% 

Φόρος Εισοδήματος Εργαζομένου 1.866,22€ 7,46% 

Καθαρές Αποδοχές Μετά Φόρου 15.025,68€ 60,10% 



Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μισθωτής Απασχόλησης 
Πτυχιούχων 

• Ενίσχυση της Μισθωτής απασχόλησης με κάλυψη μέρους Εργοδοτικών Εισφορών. 

Περιγραφή Ποσό Ποσοστό 

Μικτές Αποδοχές 100,00€ 

Μήνες Απασχόλησης που επιδοτούνται 12 

Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης 25,05€ 

Εισφορές που καταβάλλονται στους 12 μήνες 561,00€ 

Σύνολο επιδότησης που θα εισπραχθεί 300,60€ 

Σχέση Εισφορών που πραγματικά θα καταβληθούν και της επιδότησης που 
θα εισπραχθεί 

53,54% 

Μήνες Υποχρεωτικής Απασχόλησης 

Εισφορές που θα καταβληθούν στους 18 μήνες 18 

Σχέση Εισφορών που πραγματικά θα καταβληθούν και της επιδότησης που 
θα εισπραχθεί 

842 35,70% 

•   Είναι ένα ασύμφορο «Πρόγραμμα». 



Επενδύσεις χωρίς «γνώση»; 

• Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων 
χωρίς επιστημονικό προσωπικό δεν είναι εφικτές. Συνεπώς, το 
brain drain πρέπει να αντιμετωπισθεί με ουσιαστικά μέτρα. 

• Το πρόβλημα στην απασχόληση των στελεχών «πανεπιστημιακής 
μόρφωσης» δεν είναι η «μορφή» της εργασίας αλλά η 
εξωπραγματική μη μισθολογική επιβάρυνση.  

• Χωρίς τη μείωση του Μη Μισθολογικού Κόστους χάνουμε τη 
μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών και το brain 
drain δεν σταματά. 



Ειδικό Φορολογικό Κίνητρο; 

• Διανομή ποσοστού απόδοσης μιας επένδυσης στους 
απασχολούμενους ή στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση αυτής: 

• Είτε με τη μορφή «διανομής κερδών», 

• Είτε με παραχώρηση του δικαιώματος απόκτησης σε ειδική τιμή 
«εταιρικής / μετοχικής συμμετοχής», 

• ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ με φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές 
αυτών;   

• Η απασχόληση πτυχιούχων – με αμοιβή - σε μια επένδυση 
«τρίτου» - και η ταυτόχρονη απόκτηση – από αυτόν - ειδικού 
αφορολόγητου δικαιώματος συμμετοχής στην απόδοσή της 
μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέτρα αντιστάθμισμα στο brain 
drain που αναζητούμε; 

 



Γιατί όχι ένταξη εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών σε 
κάθε Αναπτυξιακό Νόμο; 

• Δεν αποτελεί κοινωνική μας στόχευση η επένδυση στη «μόρφωση» των νέων 
γενεών; 

• Δεν μετρά η «Παροχή Υπηρεσίας» στο ΑΕΠ της χώρας; 

• Τη δεκαετία του ΄80 δεν είχαμε «εξάγει» τις υπηρεσίες των «μηχανικών» σε όλη την 
«Αραβική Περιοχή»; 

• Δεν ενισχύεται η απασχόληση των νέων με προσλήψεις σε εταιρείες «Παροχής 
Υπηρεσιών»; 

• Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «εκμετάλλευση επένδυσης» το χρηματικό ποσό που 
έχει δαπανηθεί για τη «μόρφωση» των πτυχιούχων που θα απασχοληθούν;  

• Είναι αλήθεια ότι δεν απαγορεύεται η χρηματοδότηση από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020; 

• Smart Business Center· Μπορούν να αποτελέσουν χώρο προσέλκυσης επενδύσεων 
και να βοηθήσουν στην «Εξαγωγική Δραστηριότητα» της «Παροχής Υπηρεσιών»; 



«Οικονομική Συνέργεια» Μικρών Επιχειρήσεων  
και Φορολογικά Κίνητρα I 

• Η «συγκέντρωση κεφαλαίου στην οικονομική δράση» αποτελεί 
πλέον προϋπόθεση δημιουργίας ανταγωνιστικών οντοτήτων.  

• Οι κοινωνικές απόψεις επηρεάζουν πάντα τις οικονομικές εξελίξεις 
και η αρχή «αφεντικό του εαυτού μου» είναι πραγματικότητα στη 
χώρα μας.   

• Η βίαιη μετατροπή της Ελληνική Οικονομίας από «Κεφαλαιακά 
Πολυκερματισμένη» σε οικονομία με «Νέες Ισχυρές Οικονομικές 
Οντότητες»  δεν είναι εφικτή και ειδικά σε σύντομο χρόνο.     



«Οικονομική Συνέργεια» Μικρών Επιχειρήσεων  
και Φορολογικά Κίνητρα II 

• Μήπως επιβάλλεται η άμεση θέσπιση νέων νομικών μορφών «Εταιρικής 
Συνεργασίας» που θα συμβαδίζουν με τις κοινωνικές απόψεις και θα 
είναι αποδεκτές  από το φορολογικό σύστημα;  

• Μήπως να δοθούν Ειδικά Φορολογικά Κίνητρα σε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ» όπως τα Clusters , Ενώσεις Φυσικών Προσώπων κ.λπ. 

• Γιατί:  

• Ι.Κ.Ε. / Αντιγράψαμε το νομικό μοντέλο. 

• Αποδεχθήκαμε η εισφορά εργασίας να αποτιμάται ως συμμετοχή σε κεφάλαιο. 

• ΚοινΣΕπ / Τέθηκαν αυστηρότατοι περιορισμοί στη διανομή των κερδών. 

• Γιατί να μην σχεδιάσουμε και κάτι προσαρμοσμένο στα «δικά μας 
πλαίσια»; 

 



«Οικονομική Συνέργεια» Μικρών Επιχειρήσεων  
και Φορολογικά Κίνητρα III 

• Ανταποκρίνονται οι «νομικές μορφές» που αντιγράψαμε στις 
άμεσες ανάγκες των Ελληνικών Επιχειρήσεων; 

• Ποιες από αυτές προωθούν τις ευέλικτες μορφές οικονομικής συνέργειας; 

• Ποιος μας εμποδίζει να σχεδιάσουμε  άλλες νομικές μορφές 
«Οικονομικών Συνεργειών Πολύ Μικρών & Μικρών 
Επιχειρήσεων» προσαρμοσμένες στις δικές μας 
Κοινωνικοοικονομικές Ανάγκες; 

• Γιατί  να μην ενσωματωθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν στον Ν.4172/13 
ως ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως έγινε με τα άρθρα 52-55 του Ν. 
4172/13 που αφορούν συγχωνεύσεις, μετατροπές κ.λπ.;     

 



Είναι αλήθεια 

Ότι τελικά δεν αρκεί 

• Η θέσπιση Άμεσων 
Φορολογικών Κινήτρων, 

• Η συνεχής νομοθέτηση 
κινήτρων για επενδύσεις , 

• Η συνεχής  αύξηση των 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Προγραμμάτων ενίσχυσης 
επενδύσεων, 

 

Αλλά  χρειάζεται  

• Αν δεν αποδεχθούμε την 
αρχή ότι οι επενδύσεις δεν 
«διατάσσονται» αλλά 
προσελκύονται, 

• Να  σχεδιάζουμε, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
«Οικονομική Επιστήμη» είναι 
πρώτα «Κοινωνική» και μετά 
«Φυσική» Επιστήμη;  

 



 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 
 


