
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016  

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μι-

κρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 

 

Σκοπός 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δη-

μιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτί-

θενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλά-

δους. 

 Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017) 

 Μεταποίηση 

 Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Τουρισμός (υπό όρους) 

 Logistics 

 Τομέας Ενέργειας (με σημαντικές εξαιρέσεις) 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: € 205εκ. (€ 200εκ. αφορούν επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτι-

κής μίσθωσης & επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, € 5εκ. αφορούν 

φορολογική απαλλαγή). 

 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι 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: 

1. Ατομική επιχείρηση.  

2. Εμπορική εταιρεία.  

3. Συνεταιρισμός. 

4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες 

Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 

5. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις δια-

δικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής 

τους στο ΓΕΜΗ. 



 

 

7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:1.δεν τους έχει ανατεθεί η 

εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, 2.δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς 

η προσφορά υπηρεσιών, 3.δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το 

διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερ-

βαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του 

παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν 

την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επι-

δότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απα-

σχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύ-

ρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς δύναται να ενισχυθούν, μεμονωμένα 

ή συνδυαστικά, με τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

 Φορολογική απαλλαγή , που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδή-

ματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου 

του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέ-

μονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογί-

ζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και 

της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρημα-

τοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. 

 Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού 

για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσ-

διορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορί-

ζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, με εξαίρεση επενδυτικά 

σχέδια ειδικών κατηγοριών, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει στο 100% της 

ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης 

 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης , η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 

τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την 

απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό 



 

 

επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση 

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

 Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης , η οποία συνίσταται στην 

κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία 

άλλη κρατική ενίσχυση. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενι-

σχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα €5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, τα €10 εκ. ανά επιχεί-

ρηση και τα €20 εκ. ανά όμιλο. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες  

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθε-

στώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες: 

1.  Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

▪ Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ει-

δικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% επί του συνόλου 

των επιλέξιμων δαπανών. 

▪ Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) ε-

φόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι 

έως 7 ετών). 

▪ Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο-

πλισμού. 

▪ Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα 

του μισθωτή κατά τη λήξη. 

▪ Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις. 

2.  Άυλα στοιχεία ενεργητικού: 

▪ 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 εγκα-

τάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

3. Μισθολογικό κόστος: 

▪ Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργού-

νται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών. 



 

 

4. Λοιπές δαπάνες: 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 

▪ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (π.χ. έξοδα 

κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, έξοδα δημόσιας προβολής της ίδρυσης). 

 

Προθεσμία και διάρκεια έργου  

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν 

καθεστώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, είναι η 25/05/2021 με καταληκτική 

ημερομηνία στις 30/07/2021. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων  δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 


