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Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων   
  

 Με τον νόμο 4608/2019 εισάγονται μια σειρά από ρυθμίσεις για την προσέλκυση 
μεγάλων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και δίνεται η 
δυνατότητα χορήγησης σημαντικών κινήτρων, περιλαμβανομένων και οικονομικών 
ενισχύσεων. 

  

Ορισμός «Στρατηγικών 

Επενδύσεων» 
Ως «στρατηγικές επενδύσεις» (Σ.Ε.) νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες λόγω της 
στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία μπορούν να 
επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την 
αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά την 
εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό, την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

  

Κατηγορίες Σ.Ε. Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Σ.Ε.: 

  

Κατηγορία 
Νέες θέσεις 
εργασίας 

Συνολικός 
προϋπολογισμός 

Διαθέσιμα κίνητρα 

Σ.Ε. 1 120 > 100 εκ. ευρώ 

i) Χωροθέτησης,  
ii) Σταθεροποίησης φορολογικού συντελεστή 
και διαζευκτικά ή σωρευτικά * 
iii) Ταχείας αδειοδότησης 

Σ.Ε. 2 100 > 40 εκ. ευρώ i) Ταχείας αδειοδότησης  
και διαζευκτικά ή σωρευτικά * 
ii) Φορολογικά κίνητρα (σταθεροποίησης 
φορολογικού συντελεστή, φορολογικής 
απαλλαγής ή επιτάχυνσης φορολογικών 
αποσβέσεων) και  
iii) Ενίσχυσης δαπανών (πρόσληψη 
εργαζόμενων, έργα έρευνας και ανάπτυξης) 

Σ.Ε. 2 - Τομέα Βιομηχανίας 75 > 30 εκ. ευρώ 

Σ.Ε. 2 – Οργανωμένοι 
υποδοχείς μεταποιητικών και 

επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

50 > 25 εκ. ευρώ 

Εμβληματικές επενδύσεις από 
διακεκριμένες διεθνούς φήμης 

νομικές οντότητες 
Χωρίς περιορισμό 

Διαζευκτικά ή σωρευτικά *: 
i) Χωροθέτησης,  
ii) Φορολογικά κίνητρα (σταθεροποίησης 
φορολογικού συντελεστή, φορολογικής 
απαλλαγής ή επιτάχυνσης φορολογικών 
αποσβέσεων),  
iii) Ταχείας αδειοδότησης,  
iv) Ενίσχυσης δαπανών (πρόσληψη 
εργαζόμενων, έργα έρευνας και ανάπτυξης) 

Εμβληματικές επενδύσεις στον 
τομέα της βιομηχανίας 

200 > 200 εκ. ευρώ 

Σ.Ε. ταχείας αδειοδότησης 30 > 20 εκ. ευρώ 
i) Σταθεροποίησης φορολογικού συντελεστή 
και διαζευκτικά ή σωρευτικά * 
ii) Ταχείας αδειοδότησης 

Αυτοδίκαια εντασσόμενες Σ.Ε. 
(π.χ. Σ.Δ.Ι.Τ ή Ευρωπαϊκά 
Ενεργειακά Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος) 

Χωρίς περιορισμό 
i) Σταθεροποίησης φορολογικού συντελεστή 
και διαζευκτικά ή σωρευτικά *  
ii) Ταχείας αδειοδότησης 

 

 * αναφορά όπως στο κείμενο του Νόμου 

  



 

 

Ανάλυση προσφερόμενων 

κινήτρων 
Τα κίνητρα που προσφέρονται είναι αναλυτικά τα εξής: 

 

 Χωροθέτηση σε ενιαίες εκτάσεις, προσδιοριζόμενες βάσει Ειδικών Σχεδίων 
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 

 Ταχεία αδειοδότηση, η οποία θα ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών 

 Σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για δώδεκα (12) έτη (τυχόν 
μειώσεις όμως ωφελούν τον φορέα της επένδυσης) 

 Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος 

 Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν 
ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των 
φορολογικών συντελεστών απόσβεσης κατά εκατό τοις εκατό (100%) 

 Επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και 
ατόμων με αναπηρία 

 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

 Δυνατότητα εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών μέσω διαιτησίας 

  

 Επιπρόσθετα στα ανωτέρω, για έως και δέκα (10) στελέχη κάθε φορέα Σ.Ε., 
προβλέπεται ότι αυτά θα θεωρούνται ότι έχουν την φορολογική τους κατοικία στην 
αλλοδαπή και θα υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην 
Ελλάδα, εφαρμοζόμενων των διατάξεων επίσης και στον ή την σύζυγο ή το άλλο 
μέρος του συμφώνου συμβίωσης, στον βαθμό που δεν ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών.   

  

Υποβολή και τεκμηρίωση 

του φακέλου 
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό ενός 
σχεδίου ως Σ.Ε., η οποία συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει 
στοιχεία τα οποία εξειδικεύονται στις διατάξεις του Νόμου. Σημειώνεται ότι οι 
επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή.  

  

Έγκριση Σ.Ε. Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία θα εξειδικεύει τις 
συγκεκριμένες ενισχύσεις που θα λαμβάνει η εκάστοτε επενδυτική πρόταση, που 
θα έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Σ.Ε., καθώς και όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις, 
όρους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας αυτής ώστε να λάβει 
τα εγκεκριμένα κίνητρα. 

  

Υποχρεώσεις φορέα 

επένδυσης 
Ο φορέας της επένδυσης οφείλει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 
ημερών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο Φ.Ε.Κ. να υποβάλει 
επενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο και εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 
από την υποβολή αυτή, να συντάξει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό 
Δημόσιο, το οποίο περιέχει νομικές δεσμεύσεις και για τα δύο μέρη. 

  

Κυρώσεις Αν δεν τηρηθούν οι όροι που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση και στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας για λόγους που αποδίδονται στον φορέα της επένδυσης 
επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το είδος της παράβασης.  

  

Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων 
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων 
στη διαδικασία των Σ.Ε. έχει οριστεί η 31/12/2023. 

  

 Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όσον αφορά τα 
φορολογικά, νομικά και λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας 
εξατομικευμένη περίπτωση. 

 

 www.pwc.gr   
Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην PwC:  Λεωφ. Κηφισίας 268,  
15232 Χαλάνδρι τηλ. +30 210 6874400  

© 2019 PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία 
‘PwC’ αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται 
στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.  

 


