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Συνοπτική παρουσίαση του καθεστώτος «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου   
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική 
στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

— Ατομική επιχείρηση 

— Εμπορική εταιρεία 

— Συνεταιρισμός 

— Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ.) του Ν. 4430/2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), 
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 

— Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

— Κοινοπραξίες, με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ 

— Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΜΕΓΑΛΕΣ         500.000 € 

ΜΕΣΑΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ      250.000 € 

ΜΙΚΡΕΣ        150.000 € 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ        100.000 € 

ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ         50.000 € 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας (με την επιφύλαξη των παραγράφων του 
άρθρου 7 του νόμου), όπως:  

— Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα 

— Πρωτογενής γεωργική παραγωγή (μόνο ΜΜΕ) 

— Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 

— Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

— Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

— Τουρισμός 

— Ιατρικός τουρισμός, τουρισμός υγείας 

— Μαρίνες, Υδατοδρόμια 

— Logistics 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν τον 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

— Δημιουργία νέας μονάδας, 

— επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, 

— διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία 
των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος 
που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή 

— θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι 
επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων 
οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται 
να εκσυγχρονιστεί, 

— απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή 
εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

Για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, οι ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις είναι 
επιλέξιμες μόνο για αρχική επένδυση σε νέα οικονομική δραστηριότητα (νέο 4ψήφιο ΚΑΔ) στη 
συγκεκριμένη περιοχή.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
A) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (επιδοτούνται βάσει των ποσοστών του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων) 

A1)  Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 

— Κτηριακά: κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων (υπάρχει περιορισμός max %) 

— Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα 
έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός είναι έως 7 ετών) 

— Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

— Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού: υπό τον 
όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη 

— Εκσυγχρονισμός ειδικών (εκτός κτηριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

A2) ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (υπάρχει περιορισμός max %) 

— Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων 

— Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 
λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

Α3) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τα Α1 
ή/και Α2) 

— Ενισχύεται για 2 έτη το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως 
αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
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B) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (υπάρχει περιορισμός max %) 

— Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ΜΜΕ: Επιδοτούνται με ποσοστό 50% έως 
του ποσού των EUR 50 000. 

— Δαπάνες εκκίνησης, για υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: Επιδοτούνται με ποσοστό 
100% έως του ποσού των EUR 100 000. 

ΙΔΙΑ ΣΥMΜΕΤΟΧΗ 

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων 
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού 
επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 
Γ.Α.Κ.). 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

α. Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της 
αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. 

β. Επιχορήγηση (παρέχεται μόνο στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 12). 

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη). 

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Συνίσταται στην κάλυψη από το 
Δημόσιο μέρος του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και 
συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

Για τις περιπτώσεις β και γ, η επιχείρηση απαιτείται να έχει παρουσιάσει κέρδη για τουλάχιστον 1 χρήση 
μέσα στην τελευταία 7ετία. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με <7 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, οι υπό 
σύσταση, υπό συγχώνευση  και οι ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 

Ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

− Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 
− Κεντρική Μακεδονία 
− Θεσσαλία 
− Ήπειρος 
− Δυτική Ελλάδα 
− Πελοπόννησος 
− Βόρειο Αιγαίο 

35% 45% 55% 

− Δυτική Μακεδονία  
(Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) 

− Ιόνια νησιά 
− Κρήτη  
− Στερεά Ελλάδα  

25%  35% 45% 

− Νότιο Αιγαίο 
− Περιφέρεια Αττικής (μόνο Δυτική Αττική, 

Πειραιάς, Νήσοι) 
20% 30% 40% 

− Αττική 
(Βόρειος – Νότιος – Δυτικός - Κεντρικός 
τομέας, Ανατολική Αττική) 

10%  20% 30% 

 

Για επενδύσεις >50 εκ. €, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, το ισχύον ποσοστό είναι αυτό των Μεγάλων.  


