
Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 

4399/2016 

 

Δικαιούχοι: 

α. ατομική επιχείρηση,  

β. εμπορική εταιρεία,  

γ. συνεταιρισμός, 

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

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

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, 

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής 

τους στο ΓΕΜΗ, 

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

o δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

o δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά 

υπηρεσιών, 

o δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα 

τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21. 

 

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης: 

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,  

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και  συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 

(250.000) ευρώ,  

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

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

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), 

καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις 



Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα 

χιλιάδων (50.000) ευρώ.                                                                                 

 

Είδη ενισχύσεων: 

1. 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, αναιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 

που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η 

χρήση της φορολογικής απαλλαγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 

από 5 έως 15 έτη από τη στιγμή πιστοποίησης υλοποίησης του 50% του επενδυτικού 

σχεδίου. 

2. 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 ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον  

στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12.   

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής 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. 

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην 

κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) 

των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό 

σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: 

 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

o Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων 



o Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα που έχει 

παύσει τη λειτουργία της 

o Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, 

τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας. 

o Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού 

εξοπλισμού 

o Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου) 

 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: 

o Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών 

γνώσεων 

o Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας 

και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν 

μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών 

ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%. 

 Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας. 

Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε 

συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή/και β’ 

 

ΜΗ επιλέξιμες δαπάνες: 

Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,  η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, η 

αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού, η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς 

κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην 

αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί, η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο 

της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων και η ανέγερση ή επέκταση κτηριακών 

εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός 

εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει 



μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί. 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: 

 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 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 


