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Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα 
- Β΄ Κύκλος» 

 
Σκοπός 
Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο 
μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα 
τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 
 
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: 

i. Ατομική επιχείρηση. 

ii. Εμπορική εταιρεία. 

iii. Συνεταιρισμός. 

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

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

v. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 

δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

vi. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους 

στο ΓΕΜΗ. 

vii. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον: 

a. Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, 

b. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 

c. 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 υπερβαίνει 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. 

Στο παρόν καθεστώς δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται 

από τον Αναπτυξιακό Νόμο. 
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Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης 
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 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 του 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται 

από τους εταίρους. 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. 

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

κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως 

ποσοστό αυτών. Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις 

ειδικές διατάξεις του άρθρου 12. 

• Επιδότηση χρηματοδοτική 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 με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική 

ενίσχυση. 

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 

€5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, τα €10 εκ. ανά επιχείρηση και τα €20 εκ. ανά όμιλο. 

 
Επιλέξιμες δαπάνες 
Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του 

Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες: 

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

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

βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας 

στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές 

αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να 

διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 
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▪ Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον 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 εξοπλισμού. 

▪ Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού 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 εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

3. Μισθολογικό κόστος: 

▪ Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται 

μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα (5) ετών για μεγάλες και 

μεσαίες επιχειρήσεις και (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής 

τους. 

4. Λοιπές δαπάνες: 

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

και μεσαίων επιχειρήσεων. 

▪ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 
Προθεσμία και διάρκεια έργου 
✓ Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν 

καθεστώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, είναι η 15/12/2017 με καταληκτική 

ημερομηνία στις 15/02/2018. 

✓ Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ηλεκτρονική 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.  
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✓ Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  είναι η εταιρία συμβούλων με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομένου ότι έχει επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα 
μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων, που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης επένδυσης 
της εταιρίας σας στις ευεργετικές διατάξεις επιχορηγούμενων προγραμμάτων [Αν. Νόμος, νέο ΕΣΠΑ κτλ], όπως επίσης και για κάθε 
διευκρίνιση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησής 
σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κα Δέσποινα 
Τουρτούνη (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040). 
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