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5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 

4399/2016 
 

Σκοπός της προκήρυξης καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016: 

Η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται 
να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του 
νόμου. 

Διάρκεια Υποβολών 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι 
25/05/2021 και η καταληκτική ημερομηνία 30/07/2021. 

Π/Υ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 405.000.000 ευρώ, 
εκ των οποίων 400.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων και τα 5.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής. 

Συμμετοχή του Φορέα στο Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 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. 
Η συμμετοχή του φορέα μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

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

✓ Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον. 

✓ Με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών κερδών εις νέον, 
τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν 
την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

✓ Με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικό 
εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης. 

✓ Με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή 
ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Σύμφωνα με 
ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης, το ως άνω δάνειο συνάπτεται 
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
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Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης 

 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης 
για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 
παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με 
βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής: 

✓ για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό 
των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ, 

✓ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο 
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ, 

✓ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις, καθώς και τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις 
Ομάδες Παραγωγών και τις 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο 
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ. 

 

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου 

 
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο 
παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να 
έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και 
συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

✓ Δημιουργία νέας μονάδας. 
✓ Επέκταση της δυναμικότητας 

υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη 
δυναμικότητα της μονάδας λόγω 
του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να 
γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η 
υφιστάμενη δυναμικότητα της 
μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί 
από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

✓  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. 

✓ 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. 

Δικαιούχοι 

 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη 
χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 
Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, 
εμπορική εταιρεία,  συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. 
Δικαιούχοι θεωρούνται και: 

✓ οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του 
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επενδυτικού σχεδίου,  
✓ οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, αλλά και  
✓ οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει 

ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος 
αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία 
τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων των φορέων. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι πολύ Μικρές 
και Μικρές Επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων 
που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον 
δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές. 
Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, 
υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από 
την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: 

✓ Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 
Α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και 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% του συνόλου 
των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, το 60% για τις επενδύσεις του 
τουρισμού, το 70% για τις υπηρεσίες μεταφορά με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού 
προς τρίτους και το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι 
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.  
Β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, 
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας 
παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση, που 
συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 

➢ Η παραγωγική αυτή μονάδα 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 μέσω 
αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου. 

Γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που 
κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 
Δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του 
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. 
Ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και 
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μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
✓ Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

Α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 
Β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν 
μπορούν να υπερβούν αθροιστικά το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 
περιφερειακών ενισχύσεων. 

✓ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως 
αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο 
δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. 

 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
Α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και 
αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 
Β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που 
αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης, 
Γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη 
συγκεκριμένη περιοχή (σε επίπεδο NUTS 3) για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών για 
μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της. 
Δ. το ενισχυόμενο μισθολογικό κόστος που θα προκύπτει από τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με την περιγραφείσα αρχική 
επένδυση υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών. Σε περίπτωση που το φυσικό-οικονομικό 
αντικείμενο δεν υλοποιηθεί στο σύνολό του, το προκύπτον μισθολογικό κόστος 
αναδιαμορφώνεται αναλόγως. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 

✓ Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.  
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες 
της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών 
ή διαφημιστικές υπηρεσίες.  

✓ Δαπάνες εκκίνησης  για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική 
οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, 
καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.  

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 
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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.  

✓ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά 
έτη και 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. 

✓ 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 και οι 
οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 
Η ενίσχυση αυτή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο 
αυτοτελώς και μόνο επί δαπανών μισθολογικού κόστους δημιουργούμενης 
απασχόλησης. 

✓ Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων 

 

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των 
ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.  
Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων 
επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρούμενων των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, 
για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης 
ενίσχυσης. 
 
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 
Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων χορηγούνται τα ανώτατα όρια περιφερειακών 
ενισχύσεων σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Οι μέγιστες 
εντάσεις ενισχύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Χ.Π.Ε., 
προσαυξάνονται κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
 
Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται 
ως εξής: 

• για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ 
παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης 
περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης 
έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο), 

• για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) 
ευρώ και μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του ανώτατου περιφερειακού ορίου, 

• για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) 
ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης. 

 
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 
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Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίζεται στο 50% 
αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ. 
Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις ορίζεται στο 100% αυτών.  Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% 
του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως ποσού των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ. 
 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί 
το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. 
Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις 
σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 
δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι 
εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό 
συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον ν. 4399/2016, με την επιφύλαξη των ειδικότερα 
οριζομένων για το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το υπερβάλλον ποσό 
ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών. 

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου ορίζεται στο 100% για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:  

✓ Εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την 
εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο 
εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία 
τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε 
σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές 
τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο 
έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου είτε 
και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές 
τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος 
πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Για την 
τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν κλείσει 
τρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

 
✓ Καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή οι επιχειρήσεις , των 

οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των 
λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία 
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. 

 
✓ Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, 
αποκλειόμενης ρητά της εξαγορά. Οι ανεξάρτητες Μικρές και πολύ Μικρές (ΜΠΜ) 
θα πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016, 
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δηλαδή 22/06/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά 
την παραπάνω ημερομηνία 

 
✓ Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με 

βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία 
τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.  

 
✓ Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 

Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. 
 

✓ Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους 
κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως 
κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους, 

 
✓ Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.  

 
✓ Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε 

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) 
εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης 
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων 
Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση 
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.  

 
✓ Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές 

 
✓ Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με 

ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, 
Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. 

 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για 

τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην 

αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και 

το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.  

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του 

δικού σας φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, 

επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική. 
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