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Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 

Νέα προκήρυξη (5η)  

Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και απευθύνεται στο σύνολο των 
επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του Ν.4399/2016 με βασικό κίνητρο την επιχορήγηση των επενδύσεων. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.  

(α)  Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. 

β)  Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ. 

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους 
επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην 
ίδια ή σε όμορες αγορές, 

 

 Είδη ενισχύσεων 

• Επιχορήγηση  
o 100% του ύψους ενίσχυσης εφόσον η επένδυση υπάγεται στο άρθρο 12 
o 70% του ύψους ενίσχυσης για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• 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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 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής 
 
Έως 30/7/2021  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: 
Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040). 
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