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ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 

 

Α/Α 
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

1 ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η στήριξη επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, 
υφιστάμενων ή υπό σύσταση, με την παροχή οκτώ (8) διαφορετικών καθεστώτων 
ενίσχυσης, με σκοπό την τόνωση του επιχειρείν, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
έντασης γνώσης, την αύξηση της απασχόλησης, την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την 
περιφερειακή συνοχή. 

2 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την έναρξη του 
επενδυτικού σχεδίου. 
2. Έχουν μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Εμπορική Εταιρεία, 
Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του 
ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή Κοινοπραξίας με 
προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 
3. Δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου. 
4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις. 
5. Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησης. 
6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 

3 
ΕΙΔΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

1. Φορολογική Απαλλαγή: Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, 
από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα 
κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η φορολογική απαλλαγή μπορεί να 
αξιοποιηθεί έως και για δεκαπέντε (15) χρόνια και μέχρις ότου εξαντληθεί το ποσό της 
προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης. 
2. Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος 
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
3. Επιδότηση Leasing: Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing 
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. 
4. Επιδότηση κόστους απασχόλησης: 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. 
5. Σταθερό φορολογικό σύστημα: Σταθεροποίηση του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για 
χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου. Ισχύει για επενδύσεις μείζονος μεγέθους και μόνο (προϋπολογισμός > 20 εκατ. €). 
6. Ταμείο Συμμετοχών: Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών 
(επενδυτική χορηγία, ίδια κεφάλαια, δάνεια) 
 
Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 

 
 Να σημειωθεί ότι για επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία διαχειριστική 

χρήση από τις τελευταίες επτά (7) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, δεν δικαιούνται 
να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης leasing. Ο όρος αυτός δεν έχει 
εφαρμογή στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Νόμου είναι: 

 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 αίτησης υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου. 

 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. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 € 

Μεσαίες επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί 250.000 € 

Μικρές επιχειρήσεις 150.000 € 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 € 

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

Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 

50.000 € 

 

6 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Από 01/01/2017 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο 
Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος 

35% 45% 55% 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Βόρειος 
Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας 

Αθηνών, 
Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική 

Αττική 

10% 20% 30% 

Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι 20% 30% 40% 

Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40% 

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 
Ιόνια Νησιά, Κρήτη 

25% 35% 40% 

 Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκατ. €, με εξαίρεση τις 

επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους που δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 εκατ. €. 

 Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. € για μεμονωμένη 

επιχείρηση και τα 20 εκατ. € για το σύνολο των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

 Οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έχουν ανεξάρτητο ποσοστό ενίσχυσης (50%, 100%) και αφορούν τα 

Καθεστώτα της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ». 

7 
ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων 
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού 
δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Συγκεκριμένα: 

 Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου (από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων ή 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) 

 Από υφιστάμενα αποθεματικά 

 Με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό) 

 Με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο 
(αποδεικνύεται ακόμα και μέσω επιστολής του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης 

δανείου 

8 
ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

1. Εξωστρεφείς: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν τις εξαγωγές ως προς τον κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης, ή 
5% εφόσον οι εξαγωγές αποτελούν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών. 
2. Καινοτόμες: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες υλοποιούν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που 
έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα τουλάχιστον έτος από 
τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης. 
3. Ανεξάρτητες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε 
με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς. 
4. Επιχειρήσεις με αύξηση της απασχόλησης: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σημείωσαν αύξηση 
της απασχόλησης σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία. 
5. Ειδικές Μορφές Εταιρειών: Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78). 
6. ΤΠΕ & Αγροδιατροφή: Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στους κλάδους 
Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής. 
7. Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο 
του κλάδου τους. 
8. Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής 
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση 
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. 
9. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές (ορεινές, 
παραμεθόριες, νησιωτικές, με πληθυσμιακή μείωση, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές). 
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9 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 

Α/Α 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Α’ ΚΥΚΛΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Β’ ΚΥΚΛΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

1 

Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

Μόνο Φορολογική 
Απαλλαγή 

Ενισχύονται μόνο οι δαπάνες αγοράς 

νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και 

μεταφορικών μέσων, καθώς και οι 

δαπάνες μίσθωσης (leasing) 

μηχανημάτων 

19/10/2016-
28/04/2017 

Άνοιγμα 

υποβολών 

05/2017 

2 

Γενική 

Επιχειρηματικό-

τητα 

Φορολογική Απαλλαγή, 

Επιχορήγηση, 

Επιδότηση 
Leasing και Επιδότηση 

Απασχόλησης. Η 

Επιχορήγηση παρέχεται 

στο 70% του ΧΠΕ και 

μόνο στις Ειδικές 

Κατηγορίες Ενισχύσεων 

Ενισχύονται όλες οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών 

19/10/2016-

20/12/2016 

Άνοιγμα 

υποβολών 

03/2017 

3 

Νέες 

Ανεξάρτητες 

ΜΜΕ 

Φορολογική Απαλλαγή, 

Επιχορήγηση, 

Επιδότηση Leasing και 

Επιδότηση 

Απασχόλησης. Η 
Επιχορήγηση παρέχεται 

στο 70% του ΧΠΕ και 

στο 100% μόνο στις 

Ειδικές 

Κατηγορίες Ενισχύσεων 

Ενισχύονται όλες οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ θεωρούνται οι 

υπό σύσταση ή νεοσύστατες 

επιχειρήσεις που κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

δεν έχει παρέλθει επταετία από την 

ημερομηνία καταχώρισή τους στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

19/10/2016-
20/12/2016 

Άνοιγμα 

υποβολών 

03/2017 

4 

Επενδύσεις 

Καινοτομικού 

Χαρακτήρα για 

ΜΜΕ 

Φορολογική Απαλλαγή, 

Επιχορήγηση, 

Επιδότηση Leasing και 

Επιδότηση 

Απασχόλησης. Η 
Επιχορήγηση παρέχεται 

στο 70% του ΧΠΕ 

Ενισχύονται όλες οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας 

ή/και στη δια της τεχνολογικής 

ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή 

στην εισαγωγή διαδικαστικών ή 

οργανωτικών καινοτομιών 

  

5 
Συνέργειες και 

Δικτυώσεις 

Φορολογική Απαλλαγή, 

Επιχορήγηση, 

Επιδότηση 

Leasing και Επιδότηση 

Απασχόλησης. Η 

Επιχορήγηση παρέχεται 

στο 70% του ΧΠΕ. Αν 

συμμετέχει Μεγάλη 
Επιχείρηση > 50% τότε 

δεν παρέχεται η 

Επιχορήγηση 

Ενισχύονται όλες οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Οι Σχηματισμοί συνέργειας και 

δικτύωσης (clusters) θεωρούνται τα 

δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή 
διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν 

θεματική εστίαση 

  

6 
Ταμεία 

Συμμετοχών 

Χρηματοδότηση 

επιχειρηματικού 

κινδύνου μέσω 

ταμείου συμμετοχών 

(επενδυτική χορηγία, 

ίδια κεφάλαια, 

εγγυήσεις, δάνεια) 

Οι ειδικές προδιαγραφές εφαρμογής θα 

καθοριστούν με κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
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Ολοκληρωμένα 

Χωρικά και 

Κλαδικά Σχέδια 

Φορολογική Απαλλαγή, 

Επιχορήγηση, 
Επιδότηση 

Leasing και Επιδότηση 

Απασχόλησης. Η 

Επιχορήγηση παρέχεται 

στο 70% του ΧΠΕ. Αν 

συμμετέχει Μεγάλη 

Επιχείρηση > 50% τότε 

δεν παρέχεται η 

Επιχορήγηση 

Ενισχύονται όλες οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών. Οι προτάσεις 

υποβάλλονται από επενδυτικά σχήματα 
με τη μορφή ολοκληρωμένων 

επενδυτικών προγραμμάτων, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα 

επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων 

και των επιχειρηματικών συστάδων. Τα 

ολοκληρωμένα επενδυτικά 

προγράμματα ορίζονται ως το συνολικό 

πλαίσιο δράσεων με ολοκληρωμένη 

χωρική ή/και κλαδική πρόταση 

ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη 
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Επενδύσεις 

Μείζονος 

Μεγέθους 

1) Σταθερός 

συντελεστής 

φορολογίας για 12 έτη 

 

2) Ταχεία Αδειοδότηση 

Αφορά μόνο επενδύσεις άνω των είκοσι 
εκατ. € 

1) Δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων 

θέσεων εργασίας ανά ένα εκατ. € 

επιλέξιμουκόστους επένδυσης. Ισχύει 

μέχρι του ποσού των 10 εκατ.€. 

2) Οι αναγκαίες άδειες εκδίδονται μέσα 

σε προθεσμία δύο μηνών από την 

υποβολή σχετικής αίτησης από την 

«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

19/10/2016-
28/04/2017 

Άνοιγμα 

υποβολών 

05/2017 
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10 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Α.1 

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, κατασκευές 

για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  

Οι δαπάνες αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών 

ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων του 

τομέα του Τουρισμό, 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων του τομέα των logistics και στο 80% για 

επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 

Α.2 

Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και 

μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια 
παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

• η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

• η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, 

• η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

• τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία 

πρώτης κτήσης τους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί, εξαιρούνται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες 

Α.3 
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας 

Α.4 
Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, με τον 

όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης 

Α.5 Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Β ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Β.1 

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, 

τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.  

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%. 

Β.2 
Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων 
οργάνωσης της επιχείρησης 

Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Γ.1 

Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις Α ή/και Β. 

• Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχειρηματική εγκατάσταση και 

αντιστοίχως στην επιχείρηση, αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του 

προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 

• Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

• Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών για Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για Μικρές Επιχειρήσεις, από την 
ημερομηνία πλήρωσής της. 

Δ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Δ.1 
Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ 

(έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους) 

Δ.2 
Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου 
κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται. 

Δ.3 
Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 
100.000 ευρώ. 

Δ.4 
Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου 

κόστους 

Δ.5 Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας 

Δ.6 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

Δ.7 Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ 

Δ.8 Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις 

Δ.9 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης 

 

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται μετά την υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής 
(Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ενίσχυση σε δύο στάδια. Άμεσα μπορεί να υποβληθεί  μια “ αίτηση” στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα με τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης, προκειμένου να ξεκινήσει η  

επιλεξιμότητα των δαπανών και στη συνέχεια να υποβληθεί μελέτη με τον πλήρη φάκελο) 

11 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑΣ 

Στο καθεστώς του Νόμου υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

Α: Ο τομέας του χάλυβα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 43 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 

Β: O τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 44 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 

Γ: 
Ο τομέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα 

Δ: O τομέας της ναυπηγίας 

Ε: Τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας 

ΣΤ: Τομέας μεταφορών (και η συναφής υποδομή) όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 45 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 

Επίσης εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, βάσει τροποποίησης ΚΑΔ κατά 2008: 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 

09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ 

41 Κατασκευές κτιρίων 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

52 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ΚΑΔ: 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με 
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)], 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων), 52.22.11.05 

[Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)] 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

55 

Καταλύματα με την εξαίρεση ξενοδοχειακών μονάδων και Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) που ανήκουν ή 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτηρίων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, εγκαταστάσεων Ειδικής 

Τουριστικής Υποδομής και ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων- δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

78 Δραστηριότητες απασχόλησης 

79 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 

82 
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις 

επιχειρήσεις 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

85 Εκπαίδευση 

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού 

87 
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού 

τουρισμού 

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

91 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ΚΑΔ: 

91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών) και 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων) 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ειδικές τουριστικές υποδομές 

97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 

98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών- και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 

99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: 
ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ: 2310530995, κιν.:6973357008, email:kousias@orthologismos.gr 

 


