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I. Σκοπός
Ι. Σκοπός

Κύριος στόχος του νέου Αναπτυξιακόυ Νόμου (Ν. 4887/2022)
Κύριος στόχος του νέου Αναπτυξιακόυ Νόμου (Ν. 4887/2022)
είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσα
είναι η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µέσα
από την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές
απὀ την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τομείς.
δραστηριότητες και τοµείς.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει ρυθμίσεις για
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ονέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει ρυθµίσεις για
την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και
την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, ἐγκρισης, ελέγχου και
πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης.
πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης.

II. Τα 13 Καθεστώτα Ενίσχυσης
/. Τα 13 Καθεστώτα Ενίσχυσης
Για πρώτη φορά, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία έχουν
Για πρώτη φορά, ονέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία έχουν
θεματικό προσανοτολισμό, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που είχε οριζόντιο
θεµατικὀ προσανοτολισµό, σε αντίθεση µε το προηγούμενο καθεστώς που εἰχε οριζόντιο
προσανατολισμό.
προσανατολισμό.
Συγκεκριμένα, ορίζονται 13 καθεστώτα ενίσχυσης για την ανάπτυξη, σχεδίαση και υλοποίηση
Συγκεκριµένα, ορίζονται 13 καθεστώτα ενίσχυσης για την ανάπτυξη, σχεδίαση και υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας.
επενδυτικὠν σχεδίων µε στὀχο την ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων της οικονοµίας.

ο σι
3 ο)

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση
2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
Νέο Επιχειρείν
4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και
Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων -- αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια
υδατοκαλλιέργεια
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
7. Μεταποίηση -- Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
ϱ. Ενίσχυση Τουριστικὠν Επενδύσεων
10. Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού
10. Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού
11. Μεγάλες Επενδύσεις

λαο)

λα.

11.

Μεγάλες Επενδύσεις

12.
12.
13.
13.

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
Επιχειρηματικότητα 360ο
Επιχειρηµατικότητα 360Όο
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III. Μέγιστα Ποσά Ενίσχυσης
ΙΙ. Μέγιστα Ποσά Ενίσχυσης
Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το συνολικό ποσό ενίσχυσης από το οποίο θα
Σύμφωνα με τον νεο Αναπτυξιακό Νόμο, το συνολικὀ ποσό ενίσχυσης απὀ το οποίο θα
επωφεληθούν τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια δεν δύναται να ξεπερνάει:
επωφεληθούν τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια δεν δύναται να ξεπερνάει:
A. Τα 10.000.000€
Α. Τα 10.000.000ε
ανά υποβαλλόμενο
ανά υποβαλλόμενο
επενδυτικό σχέδιο
επενδυτικό σχέδιο

B. Τα 20.000.000€
Β.Τα20.000.000ε
ανά μεμονωμένη
ανά μεμονωμένη
επιχείρηση
επιχείρηση

Γ. Τα 30.000.000€
Γ.Τα 30.000.000ε
για συνεργαζόμενες ή
για συνεργαζόμενες ἡ
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις

*με εξαίρεση όσα καθεστώτα ορίζουν είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο ποσό.
Ἂμε εξαίρεση όσα καθεστώτα ορίζουν είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο ποσὀ.

IV. Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων
ΙΨ. Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος επιλέξιμου κόστους ενός επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή του στα
Το ελάχιστο ύψος επιλέξιµου κόστους ενός επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή του στα
καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 καθορίζεται ανάλογα με το
καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 καθορίζεται ανάλογα µε το
μέγεθος της επιχείρησης.
μέγεθος της επιχείρησης.
Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το συνολικό
Ως επιλέξιμο κὀστος ορίζεται το συνολικό
ποσό που προκύπτει από το άθροισμα όλων
ποσὀ που προκύπτει απὀ το άθροισμα όλων
των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνει
των επιλέξιµων δαπανών που περιλαμβάνει
το επενδυτικό σχέδιο. Συγκεκριμένα:

το επενδυτικό σχέδιο. Συγκεκριµένα:
ο

»

ο
ο

ο

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το
Γιατις µεγάλες επιχειρήσεις το
ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στο
ελάχιστο ποσὀ επένδυσης ορίζεται στο
1.000.000 ευρώ.
1.000.000 ευρώ.
Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ελάχιστο
Γιατις μεσαίες επιχειρήσεις το ελάχιστο
ποσό επένδυσης ορίζεται στα 500.000
ποσό επένδυσης ορίζεται στα 500.000
ευρώ.
ευρώ.
Για τις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο
Γιατις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο
ποσό επένδυσης στα 250.000 ευρώ.
ποσό επένδυσης στα 250.000 ευρω.
Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το
Γιατις πολύ μικρές επιχειρήσεις το
ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στα
ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στα
100.000 ευρώ.
100.000 ευρὠ.
Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Γιατις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς και
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς και
Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες
Αστικούς Συνεταιρισμούς, Οµάδες
Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές
Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης
Συμπράξεις το ελάχιστο ποσὀ επένδυσης
είναι 50.000 ευρώ.
είναι 50.000 ευρω.

Ως
ορίζεται
ο μεσαία επιχείρηση,
οι
Μον η
επιχείρηση
επιχείρηση που
που απασχολεί
απασχολεί λιγότερους
λιγότερους
από
250
εργαζομένους
και
απόὀ 250 εργαζομένους και οο ετήριος
ετήριος
κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος
ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43
ισολογισµός δεν υπερβαίνει τα 43
εκατ. ευρώ.
ο πο ΠἩ
Ως μικρή επιχείρηση, ορίζεται η
Ως µικρή επιχείρηση, ορίζεται η
επιχείρηση που απασχολεί
επιχείρηση που απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και
λιγότερους από 50 εργαζομένους και
ο ετήριος κύκλος εργασιών ή/και ο
ο ετήριος κύκλος εργασιών ή/και ο
ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει
ετήσιος ισολογισµός δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατ. ευρώ.
τα 10 εκατ. ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η
Ως πολύ µικρή επιχείρηση, ορίζεται η
επιχείρηση που απασχολεί
επιχείρηση που απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και
λιγότερους από 10 εργαζομένους και
ο ετήριος κύκλος εργασιών ή/και ο
ο ετήριος κύκλος εργασιών ή/και ο
ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει
ετήσιος ισολογισµός δεν υπερβαίνει
τα 2 εκατ. ευρώ.
τα 2 εκατ. ευρώ.
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V. Είδη Ενίσχυσης
Υ. Είδη Ενίσχυσης
Τα είδη ενίσχυσης από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια
Τα είδη ενίσχυσης απὀ τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια
είναι:
είναι:

Επιδότηση
Επιδότηση
Κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Κάλυψη τµήµατος των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Φορολογική απαλλαγή
Φορολογική απαλλαγή

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ
Απαλλαγή απὀ την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγματοποιούµενων προ
φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
φόρου κερδών απὀ το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Επιδότηση χρηµατοδοτικής μίσθωσης (Ι86α85Ιπο)
Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου
Κάλυψη τµήµατος των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
μηχανολογικού καιλοιπού εξοπλισμού.

Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Επιδότηση κόστους της δημιουργούµενης απασχόλησης
Κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται
Κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται
και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου <<Νέο Επιχειρείν>>
Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου ««Νέο Επιχειρείν»»
Επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης
Επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης
δανείων υψηλού κινδύνου.
δανείων υψηλού κινδύνου.

Τα παρεχόμενα είδη ενίσχυσης που θα λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο εξαρτώνται από:
Τα παρεχόµενα είδη ενίσχυσης που θαλάβει ένα επενδυτικό σχέδιο εξαρτώνται απὀ:
Την περιφέρεια στην οποία θα
.. Τηνπεριφέρεια στην οποίαθα
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο
υλοποιηθεί το επενδυτικὀ σχέδιο

Το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο
.. Τοκαθεστώς ενίσχυσης στο οποίο
ανήκει το επενδυτικό σχέδιο
ανήκει το επενδυτικὀ σχέδιο

Το μέγεθος της επιχείρησης
ο. Τομέγεθος της επιχείρησης

Τις επιλέξιμες δαπάνες
ο Τις επιλέξιµες δαπάνες
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VI. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
γΙ. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
Σύμφωνα με τον νεο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
ορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που θα λαμβάνει το εκάστοτε
ορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που θαλαμβάνει το εκάστοτε
επενδυτικό σχέδιο, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και το
επενδυτικό σχέδιο, ανάλογα µε την περιοχή υλοποίησης και το
μέγεθος της επιχείρησης.
µέγεθος της επιχείρησης.
4 | Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - QBC
4|Νέος Αναπτυξιακός Νόμος -0Β6

ο

VII. Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης
ΥΙ. Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης
Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να
Σύμφωνα με τον νεο Αναπτυξιακό Νόμο, τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να
πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα
πληρούν µία από τις παρακάτω προὐποθέσεις ὡστε να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα
Αρχικής Επένδυσης και να λάβουν την ενίσχυση για δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα.
Αρχικής Επένδυσης και να λάβουν την ενίσχυση για δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
Οιπροὐποθέσεις αυτές είναι:
Δημιουργία νέας μονάδας
ο. Δημιουργία νέας µονάδας
Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης µονάδας
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν
5. Διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ἡ υπηρεσίες που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν
Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
.. Θεµελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης µονάδας
Στην περίπτωση που δεν πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα Αρχικής
Στην περίπτωση που δεν πληρείται η προὐπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα Αρχικής
Επένδυσης, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το
Επένδυσης, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ.
1.000.000 ευρώ.

VIII. Αιτήσεις - Υποβολή, Αξιολόγηση, Έλεγχος
ΙΙ. Αιτήσεις - Υποβολή, Αξιολόγηση,Έλεγχος
Στην προσπάθεια επιτάχυνσης προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και
Στην προσπάθεια επιτάχυνσης προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και
έγκρισης των επενδυτικών σχεδίών εντός 30 ή 45 ημερών, ανάλογα με τη μέθοδο
έγκρισης των επενδυτικών σχεδίὠν εντὀς 30 ἡ 45 ηµερών, ανάλογα µε τη µέθοδο
αξιολόγησης που ορίζει στην προκήρυξή του το εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης.
αξιολόγησης που ορίζει στην προκἠρυξή του το εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης.
Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα
Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα
ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο
ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκὠτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο
εντός οκτώ (8) ημερών.
εντός οκτώ (8) ηµερών.
Υποβολή αίτησης - Η αίτηση υπαγωγής και τα
Υποβολή αίτησης -Η αἰτηση υπαγωγἠς και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού
υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).
Συστήµατος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).
Αξιολόγηση αίτησης - Η διενέργεια αξιολόγησης
Αξιολόγηση αίτησης - Η διενέργεια αξιολόγησης
των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει τον
των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει τον
έλεγχο νομιμότητας, την αξιολόγηση εύλογου
έλεγχο νομιμότητας, την αξιολόγηση εὐλογου
κόστους, καθώς και τον έλεγχο δεικτών
κόστους, καθώς και τον έλεγχο δεικτών
βαθμολογίας.
βαθμολογίας.
Έλεγχος αίτησης - Τα επενδυτικά σχέδια ελέγχονται
Έλεγχος αίτησης -Τα επενδυτικά σχέδια ελέγχονται
κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την
κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και την τήρηση των
λειτουργίας της επένδυσης και την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.
μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Άμεση
Άμεση μέθοδος
µέθοδος αξιολόγησης
αξιολόγησης -αξιολόγηση εντός τριάντα (30) ημερών
αξιολόγηση εντός τριάντα (30) ηµερών
από
ο ο την ημερομηνία
ο ο υποβολής
ο
α της
9
αίτησης.

ο

Συγκριτική μέθοδος αξιολόγησης Συγκριτική μέθοδος αξιολόγησης αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45)
αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45)
ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.
ημερών απὀ τη λήξη του καθεστώτος.
Για τον έλεγχο πιστοποίησης του
Για τον έλεγχο πιστοποίησης του
σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης
σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης
δύναται να τον αναθέσει σε ιδιωτικό
δύναται νατον αναθέσει σειδιωτικὀ
ορκωτό ελεγκή
ορκωτό ελεγκή
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QBC
086 || Elevating
Εἰεναϊϊπο your
γοιι business
βιςδίποςς
Στην QBC, όραμά μας είναι να καταφέρουμε να
Στην Β6, όραμά µας εἶναι να καταφέρουμε να
κάνουμε τη διαφορά στην παροχή
κάνουμε τη διαφορά στην παροχή
Συμβουλευτικών και παράπλευρων υπηρεσιών.
Συμβουλευτικών και παράπλευρων υπηρεσιών.
Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τις
Αποστολή µας εἶναι να υποστηρίξουµε τις
επιχειρήσεις, μέσα από τη συνεργασία μας, να
επιχειρήσεις, µέσα απὀ τη συνεργασία µας, να
δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία που
δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία που
στοχεύουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.
στοχεύουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με στόχο την ευημερία και κερδοφορία της
Με στόχο την ευημερία και κερδοφορία της
επιχείρησής σας προσφέρουμε Συμβουλευτικές,
επιχείρησής σας προσφέρουμε Συμβουλευτικές,
Φορολογικές, Λογιστικές, Ελεγκτικές,
Φορολογικές, Λογιστικές, Ελεγκτικές,
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες.
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες.
Οι Σύμβουλοι της QBC έχουν δημιουργήσει ειδικές
Οι Σύμβουλοι της ΩΒΟ έχουν δημιουργήσει ειδικές
λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους της
λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους της
οικονομίας. Οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες κάθε
οικονοµίας. Οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες κάθε
επιχείρησης είναι μοναδικές, για αυτό και οι
επιχείρησης είναι μοναδικές, για αυτό και οι
Σύμβουλοί μας σχεδιάζουν και υλοποιούν
Σύμβουλοί µας σχεδιάζουν και υλοποιούν
εξατομικευμένα πλάνα δράσης προσαρμοσμένα σε
εξατομικευµένα πλάνα δράσης προσαρμοσμένα σε
κάθε πελάτη μας.
κάθε πελάτη µας.

Ειδικές Λύσεις

Ειδικές Λύσεις
Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών
Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών
επιχειρηματικών κλάδων της οικονομίας, οι Σύμβουλοί μας
επιχειρηματικών κλάδων της οικονοµίας, οι Σύμβουλοί µας
έχουν καταρτίσει ειδικές λύσεις για τη στοχευμένη
έχουν καταρτίσει ειδικὲς λύσεις για τη στοχευµένη
ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών σας.
ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών σας.

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Σας στηρίζουμε στην ανάπτυξη του σημαντικότερου
Σας στηρίζουμε στην ανάπτυξη του σημαντικότερου
ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος μέσω της
ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήµατος µέσω της
κατάλληλης εκπαίδευσής του.
κατάλληλης εκπαἰδευσής του.

Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων & Επιδοτήσεων
Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων Δ Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου
Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, παρέχουμε ευρύ φάσμα
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, παρέχουμε ευρύ φάσμα
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε οι πελάτες μας να
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ὠστε οι πελάτες µας να
ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις
ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις
ανάγκες της αγοράς. Μέσω εμπεριστατωμένων
ανάγκες της αγοράς. Μέσω εμπεριστατωµένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξασφαλίζουμε στην
συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξασφαλίζουµε στην
επιχείρησή σας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
επιχεἰρησή σας µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και
αποδοτικότητα, στις στρατηγικές και τακτικές
αποδοτικότητα, στις στρατηγικές και τακτικές
λειτουργίες της.
λειτουργίες της.

Φορολογικές υπηρεσίες
Φορολογικές υπηρεσίες
Με γνώμονα το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
Με γνώμµονατο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
πλαίσιο και τις μοναδικές ανάγκες σας, οι έμπειροι
πλαίσιο και τις μοναδικές ανάγκες σας, οι έμπειροι
φορολογικοί σύμβουλοι της QBC αναλαμβάνουν το
φορολογικοί σύμβουλοι της ΩΒΟ αναλαμβάνουν το
φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας σας
φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας σας
εξασφαλίζοντας την αποφυγή φορολογικών κινδύνων
εξασφαλίζοντας την αποφυγή φορολογικών κινδύνων
και τη μέγιστη δυνατή φορολογική ωφέλεια.
και τη µέγιστη δυνατή φορολογική ωφέλεια.

Λογιστικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες
Η βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησής σας
Η βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησής σας
εξαρτάται από την άρτια λειτουργία του λογιστηρίου
εξαρτάται απὀ την άρτια λειτουργία του λογιστηρίου
σας. Η QBC ενσωματώνει στο λογιστικό της τμήμα
σας. Η ΒΟ ενσωματώνει στο λογιστικὀ της τµήµα
εξειδικευμένους Συμβούλους οι οποίοι διαθέτουν την
εξειδικευμένους Συμβούλους οι οποίοι διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, συνέπεια και ηθική
απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, συνέπεια και ηθική
ακεραιότητα ώστε οι λογιστικές υπηρεσίες που
ακεραιότητα ὠὡστε οι λογιστικές υπηρεσίες που
λαμβάνετε να προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας.
λαμβάνετε να προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
Μέσω των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, στόχος
Μέσω των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, στόχος
μας η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη
μας η αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών σας, η
λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών σας, η
αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, καθώς
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κινδύνων, καθώς
και η εξασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας
και η εξασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας
των λογιστικών σας αρχείων.
των λογιστικών σας αρχείων.

Σας υποστηρίζουμε στην εύρεση και λήψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της
Σας υποστηρίζουµε στην εύρεση και λήψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της
επιχείρησής σας. Οι Σύμβουλοί μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία εξειδικεύονται στην ένταξη
επιχείρησής σας. Οι Σύὐμβουλοί µας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία εξειδικεύονται στην ένταξη
επενδυτικών προτάσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγραμμάτα, καθώς και στην εύρεση ιδιωτικών
επενδυτικών προτάσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούµενα προγραμµάτα, καθώς και στην εύρεση ιδιωτικών
κεφαλαίων.
κεφαλαίων.
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ᾳΏο.ϱ:Γ
]

ω

QBC - Quality Business Consultants
080 - ΟιαθΙΠγ Βιφίπεςς Οοησι[ίαηίς

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να
Για περισσότερες πληροφορίες µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:
επικοινωνήσετε µαζί µας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας

216 900 7576

Email επικοινωνίας
Εππαί επικοινωνίας

info@qbc.gr
ἰη{ο(ῶαῦο.ᾳ/Γ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

216 900 7576

