
 

 

 
 

Τροποποίηση διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου, που συνδέουν τη μείωση 
των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) με ολική ανάκτηση της ενίσχυσης 

 

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα 
σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο, η αξιοποίηση του οποίου θα υποστηρίξει τις υγιείς 
μεταποιητικές επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν και να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Άλλωστε, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια 
προσανατολισμένα στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, στην ψηφιακή και 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του νόμου ως παρατήρηση σημειώνεται η 
αυστηροποίηση των επιπτώσεων από την παράβαση της υποχρέωσης των ενισχυόμενων 
φορέων να διατηρήσουν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως ορίζονται στην 
απόφαση υπαγωγής, με την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και την ανάκτηση του 
συνόλου της ενίσχυσης.  

Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο, άρθρο 25 παρ. γι, οι ενισχυόμενοι φορείς υποχρεούνται 
να διατηρούν τις ΕΜΕ τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και μέχρι 
τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση που ο ενισχυόμενος φορέας μειώσει τις ΕΜΕ τότε εφαρμόζονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 28 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και 
ανακτάται το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από 
την εκάστοτε καταβολή.  

Επισημαίνεται ότι:  

 Σε κανέναν προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο δεν συνδέεται η μείωση των θέσεων 
απασχόλησης με ολική επιστροφή της ενίσχυσης αλλά με ανάκτηση μέρους αυτής. 

 Παραδοσιακά ο εκσυγχρονισμός συνδέεται με αυτοματοποίηση αλλά και, σε επόμενο 
χρόνο, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό επειδή 
αναδιοργανώνονται και απλοποιούνται οι λειτουργίες των επιχειρήσεων.  

 Οι αιτιάσεις ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται στο Ενωσιακό Δίκαιο θα πρέπει να 
τεκμηριωθεί και γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δεν υφίστανται 
αντίστοιχες κυρώσεις.  

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση του Συνδέσμου, απέστειλε, την Τετάρτη 24 Αυγούστου 
2022, επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, ζητώντας 
να επανεξετασθούν οι ισχύουσες διατάξεις και να τροποποιηθούν ώστε η μείωση των ΕΜΕ, 
όπως ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής, να μην επιφέρουν ολική αλλά μερική ανάκτηση 
της ενίσχυσης.  

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) η διασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης στην 
αγορά εργασίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να επανέλθει η χώρα μας σε υψηλούς και 
βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο, η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης δεν 
μπορεί να οδηγεί σε αδιέξοδο και να αποβαίνει σε βάρος της ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
και τελικά της ίδιας της κοινωνίας.  


