Νέος
Αναπτυξιακός Νόμος
Σε διαβούλευση

Παρουσίαση των καθεστώτων ενίσχυσης:
❑

Νέο Επιχειρείν

❑

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

❑

Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα

❑

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή – μεταποίηση
αγροτικών προϊόντων – αλιεία
Αναμένεται νέα πρόσκληση στις αρχές 2022

5.11.2021
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Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει τη οικονομική ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση
κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:


ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων,



η πράσινη μετάβαση,



η δημιουργία οικονομιών κλίμακας,



η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων



η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας,



η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)


η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 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
α. εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
(ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν
ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, δεν επιχορηγείται η
λειτουργία τους με δημόσιους πόρους.
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Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου, 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
❑ θεμελιώδης 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,
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Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης οι τομείς:
✓ Χάλυβα
✓ Συνθετικών Ινών
✓ Άνθρακα
✓ Ναυπηγίας
✓ Παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
✓ Μεταφορών (με εξαίρεση τα logistics)
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Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
 Κτηριακά: έως % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
▪ 45% για τις επιχειρήσεις εκτός ξενοδοχειακών μονάδων και Logistics
▪ 60% για τα ξενοδοχεία
▪ 70% για τις μονάδες Logistics
 Αγορά του συνόλου ή / και μέρους των παγίων μιας επιχείρησης: η μονάδα έχει παύσει τη
λειτουργία της
 Εξοπλισμός
 Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού:
 Μεταφορά τεχνολογίας: αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.α.
 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου
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Ενδεικτικά
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 Δαπάνες εκκίνησης
 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 Παραγωγή Ενέργειας μόνο για ιδιοκατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές
Σημείωση:
Οι εν λόγω δαπάνες εξειδικεύονται ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης του

επενδυτικού σχεδίου
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Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς εφαρμογής
και το μέγεθος του φορέα επένδυσης:

α. Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
(αξιοποίηση ενίσχυσης από 3 έως 15 έτη),
β. επιχορήγηση, μόνο για Μικρές Επιχειρήσεις, η οποία ανέρχεται στο 80% του ανώτερου επιτρεπόμενου
ποσοστού ενίσχυσης για κάθε περιφέρεια και σε ειδικές περιπτώσεις ανέρχεται στο 100%
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, αφορά το μισθολογικό κόστος των νέων
θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν
καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
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ΚΟΙΝΣΕΠ

Φορέας
Επένδυσης

ΑΣ & ΑΕΣ

Πολύ
μικρή
επιχείρηση

Μικρή
επιχείρηση

Μεσαία
επιχ/ση

150.000 €

250.000 €

500.000 €

Μεγάλη
επιχ/ση

Συνετ/ρισμός

Ελάχιστο ύψος
επένδυσης

50.000 €

1.000.000 €

Ανώτατο ύψος ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση




10 εκ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο
◦ 5 εκ.€ για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν
20 εκ. € για μεμονωμένη επιχείρηση
30 εκ. € μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες
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Προς
οριστικοποίηση

Νέα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης

Νέος
Αναπτυξιακός Νόμος

Από 1.1.2022 έως 31.12.2027

Αναμένεται η οριστικοποίηση και η ανακοίνωση στο τέλος του 2021 του νέου χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων βάσει του οποίου θα ενισχύονται οι ιδιωτικές επενδύσεις για
την περίοδο 2022-2025. Ο χάρτης παρουσιάζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια από την ΕΕ.
Κεντρική Μακεδονία,
Ανατ. Μακ. – Θράκη, Θεσσαλία,
Βόρειο Αιγαίο

Δυτική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

40%

50%

60%

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

Ηπειρος
Δυτική Ελλάδα

Μεγάλες

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

50%

60%

70%

40%

Μεσαίες
50%

Μικρές
60%

Αττική

Πελοπόννησος
Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

40%

50%

60%
Νότιο Αιγαίο

Κρήτη
Μεγάλες
40%

Μεσαίες

Μικρές

50%

60%

ΤΔΜ
10% extra

Μεγάλες

Μεσαίες

30 %

40%

Μικρές

50%

Νέος
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Φορολογική απαλλαγή
❑ Όταν έχει πιστοποιηθεί το 50% ή το 65% του κόστους της επένδυσης από την αρμόδια
υπηρεσία και έως 33% κατ’ έτος της συνολικής ενίσχυσης (αξιοποίηση από 3 έως 15 έτη)

Επιχορήγηση Περιλαμβάνει καταβολές:
❑ σε ποσοστό 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την επίδειξη ανάλογων δαπανών για
το 25% του συνολικού έργου,
❑ σε ποσοστό 50% ή 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το
50% του κόστους της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία
❑ 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το 100% του κόστους
της επένδυσης.

Leasing
❑ έναρξη με την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του μισθωμένου
εξοπλισμού
❑ εξαμηνιαίες καταβολές των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί
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Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:
❑ συμμετοχή του φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων
❑ εξωτερική χρηματοδότηση ( τραπεζικό δάνειο )
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.).
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Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού :

Α. ίδια κεφάλαια
➢
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΜΚ) από νέες εισφορές σε μετρητά των
εταίρων
➢
αύξηση του ΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
➢
με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
➢
με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια,
μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.
Β. εξωτερική χρηματοδότηση:
➢
με τραπεζικό δάνειο
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Επισημάνσεις








Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων, μετά την προκήρυξη του καθεστώτος.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης υπαγωγής.
Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
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✓

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.
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Ενισχύονται επενδύσεις
➢ ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
➢ εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία
από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
➢ επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα
αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων
➢ ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας ( condo hotels ),
➢ μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές
μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που λειτουργούν σε παραδοσιακάδιατηρητέα κτήρια και αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
➢ ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κάμπινγκ τουλάχιστον 3 αστέρων,
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Κατηγορία
Επιχείρησης

Φορολογική
απαλλαγή

Mικρή

100% ΧΠΕ

Επιχορήγηση

Leasing

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

100% ΧΠΕ

Μεσαία

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Μεγάλη

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Ανώτατο όριο ενίσχυσης € 10.000.000
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➢

➢

ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους
κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών,
ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών
επενδύσεων.
Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν:
o στην πρωτογενή παραγωγή,
o στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
o στην αλιεία,
o στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
o στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό,
o στη μεταποίηση και
o στην εφοδιαστική αλυσίδα.
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Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά
πρόσωπα χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση
κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).
Η επιλεξιμότητα προϋποθέτει ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν παρουσιάσει
προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και βασίζεται σε εισοδηματικά
κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.
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Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα:
 επιχορήγησης
 χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών
Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου λαμβάνει τις εξής
μορφές:
α. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή
επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε
επιλέξιμες επιχειρήσεις,
β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων
χορηγούνται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
❑

Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 5.000.000 €
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Αφορά την ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον
τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα
οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική
και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και
μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων
στην εγχώρια και διεθνή αγορά
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Κατηγορία
Επιχείρησης

Φορολογική
απαλλαγή

Mικρή

100% ΧΠΕ
Μεσαία

Μεγάλη

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις
80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Επιχορήγηση

Leasing

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

100% ΧΠΕ

Δεν περιλαμβάνεται

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Δεν περιλαμβάνεται

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Ανώτατο όριο ενίσχυσης € 10.000.000

ειδικές προϋποθέσεις : ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
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Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις
ακόλουθες ειδικές περιοχές
➢ Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών
Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
➢ παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα
σύνορα,
➢ νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό
(3.100) κατοίκων.
➢ Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) κα και
δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης
επιχείρησης,
➢ σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
➢ αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία
τους.
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Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:
α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ. 9
του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.
β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ.
10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,
γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
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Κατηγορία
Επιχείρησης

Φορολογική
απαλλαγή

Mικρή

100% ΧΠΕ
Μεσαία

Μεγάλη

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις
80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Επιχορήγηση

Leasing

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

100% ΧΠΕ

Δεν περιλαμβάνεται

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Δεν περιλαμβάνεται

80% ΧΠΕ
100% υπό ειδικές
προϋποθέσεις

Ανώτατο όριο ενίσχυσης € 10.000.000

ειδικές προϋποθέσεις : ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
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Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια που:
α. Ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής,
β. υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές:
➢ Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Αθήνας,
➢ παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές εντός τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό
(3.100) κατοίκων,
➢ υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά
Πάρκα (Ε.Π.) κα εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών
της ενισχυόμενης επιχείρησης,
➢ υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, αφορούν σε επαναλειτουργία
βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους.
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T: 30 210 6729040 www.diadikasia.gr
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