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Γενική Επιχειρηματικότητα  

4η προκήρυξη   

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο οποίο μπορεί να 
υπαχθεί το σύνολο σχεδόν των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλους τους τρόπους 
ενίσχυσης για υφιστάμενες καθώς επίσης και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.  

Δικαιούχοι: Όλες οι επιχειρήσεις που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος  

 

 

Είδη ενισχύσεων 

• φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων,  

• επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  

• επιδότηση μισθολογικού κόστους  

• επιχορήγηση, μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες)  
των Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης ( άρθρο 12 ), έως του 70% του επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης 

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή / και της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ' ελάχιστον διαχειριστική χρήση από 
τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.  

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος είναι οι ακόλουθες: 

• Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού κτηριακά, αγορά παγίων επιχείρησης, εξοπλισμός, μισθώματα χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού μεταφορά τεχνολογίας, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου 

• Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ με έως 7 έτη λειτουργίας), έξοδα εκκίνησης (μόνο 
για υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) 
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 Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής 
 
Έως 31/7/2020  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: 
Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040). 
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